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 اهدا
 

این ترجمه را به روح مرحوم مادر عزیزم که در تمام عمر به سعادت و ثواب 

اندیشید و روح شاد روان عزیزم مهندس الحاج مسعود ندانم میشبختی من و فرزخو

 کنم. اش را در خدمت اسالم و مسلمانان سپری کرد، تقدیم میزهی که تمام هستیهاشم

 مترجم 
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 پور الحدیث و التفسیر موالنا سید محمدیوسف حسینحضرت شیخ تقریظ
 

ة الصالهللا و نالوال أن هدا ينهتدلکنا  هدانا لهذا وما يالحمدهلل الذ

 سبیل هللا.  فيعلی آله وصحبه الذین جاهدوا و  هللاوالسالم علی رسول

بشر با برقراری روابط و بستگی با خداوند باید دانست که هدایت و سعادت  ،و بعد

متعال است، اما از آنجا که چه نسبت خاک را با عالم پاک برقراری این ارتباط من غیر 

پذیر نیست خداوند جهت ارشاد و هدایت بشر پیامبران را کانمستقیم برای هر کس ام

واسطه قرار داده کالم خویش به صورت قانون زندگی انسان بر آنان نازل فرمود، تا بشر 

 ،پیمود به منزل اصلی خویش برسد، یکی از سلسلة انزال کتاببتواند راه سعادت را 

نازل گردید، اما با   مصطفی قرآن مجید است که توسط جبرئیل بر خاتم الرسل محمد

دریافت مراد خداوندی  فصاحت و بالغت علت ضعیف بودنتوجه به خاتم الکتب و به 

لذا خداوند رسول پاک خود را بیانگر و مبین آن قرار داد و برای همه کس آسان نیست، 

تابی و در این باره رساله و ک ،نیاز پدید آمد که در این راستا بشر راهنمایی داشته باشد

هادی و راهنما قرار گیرد وجود نداشت؛ خداوند در علم و دانان تواند برای فارسیکه می

زهی برکت عنایت بفرماید که برای رفع این فضل برادر عزیز مولوی عبدالرحیم هاشم

اً النا محمداویس نگرامی را که واقعمشکل کتاب بسیار ارزشمند و گرانبهای حضرت مو

قرار داد زیباترین عبارت به فارسی برگردانید و در اختیار  کتاب بسیار گرانقدری

پژوهشگران قرار داد تا کمال استفاده را از آن بنماید خداوند این کتاب را وسیله سعادت 

  مؤلف و مترجم قرار داده حقیر را نیز شامل این سعادت قرار دهد.

 پور سیدمحمد یوسف حسین

ان خادم مدرسه دینی عین العلوم گشت رمض

 44/8/82ق  ه 4424
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 سخنی از مترجم 
 

نوراً للمؤمنین ل کتابه المبین هدایة للعالمین والحمدهلل الذی أنز

السالم علی الصالة وحجة علی خلق هللا أجمعین وومحّجة للسالکین و

 . مبیّن ذکره محمد وآله وصحبه أجمعین

آن را نقطه شود که و مستمرش گاهی دچار لحظات حساسی میتاریخ در سیر دائم 

ترین نقطه عطف آن ترین فراز تاریخ یا دقیقدانند، بدون تردید حساسعطف تاریخ می

شود و خداوند متعال به برقرار میزمانی است که در غار حرا ارتباط زمین با آسمان 

  :پیام وسیله جبرئیل امین

                               

                                   

 (5-1 / علق) 
انسان را از . آفرید[ نام پروردگارت که ]سراسر هستى را[ بخوان به ]یمن»

که  . همانبخوان و پروردگارت بس گرامى است. هاى بسته آفریدخونپاره

 .«دانست، آموختبه انسان آنچه را که نمى. [ با قلم آموخت]نوشتن

این پیام سعادت و خوشبختی بشر  ،فرماید. آری، نازل می را بر حضرت محمد

 بود. 

نشین با پیروی از این پیام رستگاری و جاویدان کیان تمدن دو اعراب بادیه

 نمودند.  امپراطوری بزرگ ایران و بیزانس را متزلزل

و پرچم مسیر حرکت تاریخ عوض شد و مرزهای جغرافیایی جهان از نو بنا گشت 

شکوهمند اسالم بر اقصی نقاط عالم به اهتزاز درآمد و مشعل کفر و الحاد رو به یأس و 

 خاموشی گرایید. 

 هایی را پیاده کرد. دنیای کفر برای نابودی اسالم نقشه
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  :نهای تبلیغاتی آاز مهمترین شیوه

ایجاد اعوجاع و انحراف در روش زندگی مسلمانان و نفی فرهنگ اصیل اسالمی  -1

 آن.  یهای متعالهای کاربردی آن و مخدوش کردن ارزشو یا دست کم انکار قابلیت

دور نگه داشتن نسل جوان از مفاهیم قرآنی و یا جایگزین کردن احادیث پوچ و  -2

 واهی در تفسیر قرآن. 

بضاعت به علوم دینی برای نگارش تفسیر به رأی و تشویق افراد بی بکارگیری و -3

 همخوانی با فرهنگ غرب. های شخصی و تراجم قرآن موافق با برداشت

از آنجایی که تفسیر قرآن وابسته به درک عوامل و شرایطی است، علما و اندیشمندان 

  اند.ها و رسایل متعددی تألیف نمودهاسالمی در این مورد کتاب

تألیف حضرت موالنا  «؟ـقرآن کا مطالعه کیس»کتاب حاضر ترجمه فارسی کتاب 

 العلوم لکنوء است.  ةاهلل شیخ التفسیر دارالعلوم ندومحمد اویس نگرامی ندوی رحمه

 اش، قدمی بزرگ، مؤثر و بسیار مفید در راه انجام این رسالت است. که با حجم کم

ه فارسی آن را یافتم و برای استفاده بهتر از این جانب به لطف خداوند توفیق ترجم

ای کوتاه درباره علم تفسیر در ابتدای کتاب افزوده شد. الزم به ذکر است کتاب، مقدمه

که در اصل کتاب شرایط فقط با ذکر رقم بود که بنده عناوین را از متن بحث انتخاب 

 ام. کرده و به همراه شماره افزوده

الدین » :، که م بر اساس فرمودة حضرت پیامبرامیدوارم خوانندگان محتر

را آگاه سازند اگر در کتاب اشکال و یا اشتباهی را مشاهده فرمودند، مترجم  «النصیحة

 تا برای رفع آن اقدام شود. 

پور، استاد مدرسه و در پایان از برادران بزرگوار جناب موالنا سید عبدالکریم حسین

زیز دولتی نماینده دوره پنجم مردم شهرستان سراوان و استاد عبدالع ،علوم دینی گشت
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در مجلس شورای اسالمی و مشاور فعلی وزیر آموزش و پرورش که در ویرایش کتاب 

 شود. بنده را یاری کردند کمال تشکر و قدردانی می

 و علی آله و صحبه و سلم أجمعین.   هللا علی نبینا محمدوصلی

 زهی عبدالرحیم هاشم

 العلوم گشت ـ سراوان دینی عین مدرسه علوم

 4882مهرماه 
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 مقدمة مترجم 

 علم تفسیر 

(1) 

 معنای لغوی تفسیر 
 

است که خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان « بیان و کشف»تفسیر در لغت به معنی 

  :فرمایدمی 33آیه 

          (33 / فرقان) 

آوریم با آورند مگر اینکه ما حق را برای تو میآنان هیچ مثلی برای تو نمی»

 «.تفصیل و بیان بهتری

است چنانکه در « بیان و کشف»و آن به معنی  ،مأخوذ است« فسّر»از « تفسیر»پس 
باب  و فعل ثالثی آن از ،آمده است« کشف المغطی کالتفسیرو ةبانالفسر اإل»قاموس 

  .1است« ضَرَب و نَصَرَ»
« بیان»یعنی « الفسر» :گویدمی« لسان العرب»در اهلل عالمه ابن منظور افریقی رحمه

 آن را بیان کرد. « فَسََّرهفََسَر الشیَء وَ » :شودگفته میچنانکه 

 و تفسیر به معنی بیان و آن هم بیان مراد الفاظ مشکل. 
داللت دارد، « بیان، کشف، توضیح و اظهار»معنی بر « فسّر»و چون تمام مشتقات ماده 

تفسیر کالم یعنی بیان معنی، شرح، توضیح، کشف مراد و برطرف  :توان گفتپس می
 نمودن اشکال آن. 

آن علمی است که ابهام و مشکالت « تفسیر» :اندبعضی از اهل علم گفته ،بنابراین
  .2کندکالم را حل می

__________________________ 

 . 1/11التفسیر والمفسرون،  -1

 . 42عبدالفتاح خالدی،  التفسیر و التأویل فی القرآن، دکتر صالح -2
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(2 ) 

 تفسیر در اصطالح 
 

دارند که امام ن قرآن در تعریف اصطالحی تفسیر آرا و اقوال مختلفی مفسرا

در این مورد با تفصیل بحث نموده، ما « االتقان»اهلل در کتاب الدین سیوطی رحمهجالل

  :پردازیماز میان آنها چند قول را برگزیده در ذیل به بیان آن می

به نزول آیات قرآن، حاالت،  در اصطالح، علم« تفسیر» :اندبسیاری از علما گفته -1

قصص، اسباب نزول، مکی، مدنی، محکم، متشابه، ناسخ، منسوخ، خاص، عام، مطلق، 

 هاست. مفسر، حالل، حرام، وعده، وعید، اوامر، نواهی، تعبیرات و مثالمقید، مجمل، 

علمی است که در آن از « تفسیر» :گویداهلل، میرحمه عالمه ابوحیان اندلسی -2

تلفظ الفاظ قرآن مجید، معنی و مراد الفاظ، حکم افرادی و ترکیبی و آنچه وابسته کیفیت 

 شود. به آن است بحث می

آن علمی است که با استفاده از علوم « تفسیر» :گویداهلل میعالمه زرکشی رحمه -3

صرف، نحو، بیان، اصول فقه، قراءات، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، مفهوم  :مختلفی

 شود. های قرآن مجید دانسته میحکمتاحکام و 

علم  :رساند. اینکهدر حقیقت همه تعاریف یک مطلب را می :گویددکتر ذهبی می

ع و توان بشری بحث ستفسیر آن علمی است که با آن در تعیین مراد الهی به اندازة و

ریف، گویند و من از بیان تمام آن تعامین آآن را فهم قر ،و به عبارتی دیگر .شودمی

  .1دهمتعریف امام زرکشی را ترجیح می

  .2عالمه محمدتقی عثمانی در علوم القرآن نیز تعریف امام زرکشی را برگزیده است

__________________________ 

 . 11-1التفسیر والمفسرون،  -1

 . 144علوم القرآن،  -2
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اهربن عاشور در طترین تعریف را امام زیباترین و جامع :گویدولی دکتر خالدی می

که در بیان معنی  :است ن علمیبیان کرده و آن اینکه تفسیر آ« یرالتحریر والتنو»تفسیر مقدمه 

 گردد. ن و استنباط و استخراج احکام از آن به طور مختصر و یا مفصل بحث میالفاظ قرآ

موضوع علم تفسیر، الفاظ قرآن مجید هستند که از نظر  :گویداهلل میابن عاشور رحمه

  .1شوندط احکام بحث میمعنی و استنبا

 

 تعریف تأویل 
 

 معنای لغوی تأویل -1

  :به معنی رجوع است. در قاموس آمده است« ولاأل»مأخوذ از  تأویل

 به سوی او برگشت، به او مراجعت نمود. « مآالً والً وألیه إآل »

 سخن را تشریح، تفسیر و در آن تدبر نمود. « ول الکالم تأویالً أ»

کردن، مراجعت « ولألا» :گویدمی« لسان العرب»اهلل در امام ابن منظور رحمه

آن را « ول الشیءأ»چیزی بازگشت، مراجعت کرد و « آل شیء یؤول أوالً »و بازگشتن 

 .2از آن روی گرداند« الشیء  آلت عن »و  ،به اصلش ارجاع داد

 تأویل در اصطالح  -2

تأویل در  :اهلل نموده کهترین تعریف اصطالحی را امام راغب رحمهبهترین و دقیق

 یا عمل به سوی مراد حقیقی آن. اصطالح یعنی باز گردانیدن چیزی با علم و 

از دیدگاه  :گویدمی« التأویلاإلکلیل فی المتشابه و»در کتاب  اهللامام ابن تیمیه رحمه

  :دو معنی دارد« تأویل»علمای متقدمین 

__________________________ 

 . 42-42التفسیر والتأویل، د. خالدی،  -1

 . 12-1التفسیر والمفسرون،  -2



 راهنمای علم تفسیر

 

44 

تفسیر کالم و بیان معنی آن، چه موافق ظاهرش باشد چه مخالف و به نظر این  -1

  مترادف هستند.« تفسیر و تأویل»گروه 

حقیقت کالم است، پس اگر کالم، « تأویل» :گویندبعضی از علمای متقدمین می -2

و اگر جمله خبری باشد، تأویلش  ،طلبی )امر، نهی( باشد، تأویل آن امتثال مطلوب است

  .1حقیقت خبر است

 

 فرق بین تفسیر و تأویل 
 

  :علما در تعریف شرعی و اصطالحی تفسیر و تأویل اقوال مختلفی دارند

هر دو یک معنی دارند و این در بین علمای  :گویندابوعبید و گروهی از علما می -1

 متقدمین رایج بود. 

تر است؛ زیرا تفسیر در عام« تأویل»از « تفسیر» :فرمایداهلل میامام راغب رحمه -2

 در« تأویل»رود ولی ها و مفردات کلمه بکار میانسانالفاظ و تشریح کالم الهی و کالم 

 معانی و تشریح کتب الهیات و معنی جمالت. 

تعیین مراد قطعی قرآن است « تفسیر» :گویداهلل میامام ابومنصور ماتریدی رحمه -3

که اگر با دلیل قاطعی همراه باشد، شهادتی بر مراد قطعی خداوند است که آن را تفسیر 

ع کرده است ولی است که شرع آن را ممنو« تفسیر به رأی»نه  نامند و اگرصحیح می

 قرآن را گویند.  ح غیر قطعی یکی از احتماالت الفاظترجی« تأویل»

 معنی با درایت است. « تأویل»و  ،معنی با روایت« تفسیر» :اندجمعی از علما گفته -4

آن « تأویل»شود و بی که از عبارت قرآن، مفهوم میلمعنی و مطبیان « تفسیر» -5

 گردد. می مطلبی که از اشاره قرآن معلوم

__________________________ 

 . 42-42ابه والتأویل با اختصار، اإلکلیل فی المتش -1
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اهلل در مقدمه است که عالمه آلوسی رحمهو این نظریه مشهور علمای متأخرین 

به آن اشاره نمود، او پس از بررسی اقوال علما در این موضوع « روح المعانی»تفسیر 

بر حسب عرف بود که مخالف عرف « تفسیر و تأویل»من فرق در میان  به نظر :گویدمی

 فعلی ماست. 

  .1به درایت است برگزیده« تأویل»و  به روایت« تفسیر»ن تعریفی را که ذهبی آدکتر 

  .2ن قول ابوعبید را ترجیح داده استعالمه محمد تقی عثمانی در علوم القرآ

« تفسیر»به نظر من چون  :گویددکتر احمد حسن فرحات، یکی از علمای معاصر می

شتن، باز گردانیدن، صرف و یعنی بازگ« تأویل»به معنی کشف، بیان و توضیح است و 

پس در بین اقوال علما تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هر یکی از آنها به بررسی تدبیر. 

 پرداخته است. « تفسیر و تأویل»بخشی از معنی 

رأی استاد دکتر فرحات درست است که  :گویددکتر صالح عبدالفتاح خالدی می

وتی ندارند ولی فهم حقیقی قرآن مجید و تقریباً اکثر اقوال گذشته با یکدیگر چندان تفا

استخراج احکام از آن به هر دو امر اساسی )تفسیر و تأویل( وابسته است، و کسی که 

هر دو امر مهم و ای داشته باشد باید به ر و اندیشهخواهد در آیات قرآن مجید تدبّمی

  .3و تأویل( آگاهی کامل داشته باشد اساسی )تفسیر

 

 ر پیدایش علم تفسی
های زیادی را پشت سر نهاده تا به این شکل امروزی در تفسیر قرآن مجید دوران

 اختیار ما قرار گرفته است. 

__________________________ 

 با اختصار. 44تا  11-1التفسیر والمفسرون،  -1

 . 142علوم القرآن،  -2

 با اندکی تغییر.  171-172التفسیر و التأویل، د. خالدی،  -3



 راهنمای علم تفسیر

 

48 

اعراب   است، صحابه پیامبر اسالم  سرآغاز این علم همان عصر حضرت پیامبر

نات قرآن یافتند و آیات بیّخالص بودند و بیانات قرآنی را با ذوق عربیت خودشان درمی

گاه فهم قسمتی از فهمیدند و هردیدند، به راحتی میگرنازل می  ه بر رسول خدارا ک

  .1کردندسؤال می  آمد، از حضرت رسول اکرمقرآن برایشان دشوار می

 

 منابع تفسیر 
  :اندترین منابع تفسیر به شرح ذیلاساسی

 

 قرآن مجید -1

زیرا قرآن را خداوند نازل نخستین منبع و مأخذ تفسیر قرآن، خود قرآن مجید است؛ 

دارد و اگر بعضی از آیات آن را بنابر حکمتی فرموده و به اهداف آن آگاهی و علم کامل 

در جایی به صورت مجمل و یا مبهم آورده در آیات دیگری آن را تفصیل و رفع ابهام 

  :فرمایدسوره طارق می 2در آیه  :بیان نموده، مثالً

            ( 2 /طارق) 

 «.دانی کوبندة شب چیست؟!و تو چه می»

  :کندآن را تفسیر می 3و در آیه 

        ( 3 /طارق) 

 «.هاست!همان ستارة درخشان و شکافندة تاریکی»

  :فرمایدسوره نازعات می 33و یا در آیه 

              ( 33 /نازعات) 

__________________________ 

 . 177علوم قرآن، دکتر صبحی صالح،  -1
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 «.و زمین را بعد از آن گسترش داد»

  :کندرا تفسیر می« دحها» 32و  31 و در آیه

        (32-31 / دحها) 

 «.ها را ثابت و محکم نموداز آن آب و چراگاهش را بیرون آورد و کوه»

  :سوره انعام 82و هنگامی که فهم آیه 

                                     

      ( 82 /انعام) 

ستم نیالودند، ایمنی تنها از آن آنهاست،  با  آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را»

 «.یافتگانندو آنها هدایت

، «أیّنا لم یظلم نفسه» :پرسیدند  دشوار آمد از رسول خدا  امبربر اصحاب پی

 «. ؟!چه کسی از ماست که به خویشتن دست کم ظلم نکرده باشد»

سوره لقمان را  13، در پاسخ آنان قرآن را با قرآن تفسیر نمود و آیه پیامبر اکرم

  :تالوت نمود

             ( 13 /لقمان) 

 «.همانا شرک ظلم بزرگی است»

 

   احادیث پیامبر -2

هستند چون خداوند متعال قرآن   دومین منبع تفسیر قرآن، احادیث حضرت پیامبر

نازل فرمود و در آیات متعددی هدف از بعثت ایشان را تبیین   را بر حضرت محمد

  :فرمایدآیات قرآنی ذکر نموده است می
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       ( 44 /نحل) 

این قرآن را بر تو نازل کردیم، تا آنچه را که به سوی آنها )مردم( نازل شده »

 «.است برای آنها روشن سازی و شاید اندیشه کنند

  :سوره یونس 22و چنانکه در تفسیر آیه 

                    ( 22 /یونس) 

 «.کسانی که نیکی کردند پاداش نیک و افزون بر آن دارند»

کند، نقل می  بن سنانطبق حدیثی که صحیح مسلم به روایت حضرت صهیب

فیکشف الحجاب فما أعطوا » :فرمود« زیاده»در تفسیر کلمة   حضرت پیامبر اکرم

﴿ ة:إلی ربهم عزوجل ثم تال هذه اآلی إلیهم من النظر حبّ أشیئاً          

        ﴾» ،«زند که به بهشتیان چیزی پس خداوند حجاب نورانی را کنار می

  تر از مشاهده و رؤیت پروردگارشان داده نشده بود و پیامبر اکرمتر و محبوبدوست

 «. فرمودآیه مذکور را تالوت 

  :سوره انفال 23آیه  :و یا مثالً

                       ( 23 /انفال) 

 «.و هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها آماده سازید»

تیراندازی تفسیر « الرّمی»ه را ب« قوه»کلمه   بنابر احادیث مختلف، پیامبر اکرم

  .1نمود

 

__________________________ 

 .ه 1240التفسیر وأصوله، طبع وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی، چاپ  -1
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   صحاب پیامبرا -3

است؛ زیرا قرآن به   های اصحاب پیامبرسومین منبع تفسیر قرآن، بیانات و برداشت

شدند و حاضر می  زبان آنها نازل شده و آنان بدون واسطه در محضر پیامبر اکرم

یافتند و ایشان بعد از نمودند و مفاهیم قرآنی را از ایشان درمیکسب علم و دانش می

السالم از هر جهت برترین و بهترین و دانشمندترین افراد بشر هستند که انبیا علیهم 

  :فرمایدخداوند می

                                 

            (113 /عمران آل) 

اید که امر به معروف و ها آفریده شدهسود انسانشما بهترین امتی بودید که به »

 «.کنید و به خدا ایمان داریدنهی از منکر می

  :سوره نساء 43چنانکه در تفسیر آیه 

                               

        ( 43 /نساء) 

 «.اید و یا به زنان مالمسهو اگر بیمارید، یا مسافرید و یا قضای حاجت کرده»

جماع و آمیزش  مالمسه را به م حضرت عبداهلل بن عباس ،بنابر قول راجح و صحیح

  .1زنان تفسیر نمودند

 

__________________________ 

 با اندکی تغییر.  17-12التفسیر وأصوله،  -1
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 تابعین  -4

و هستند   چهارمین منبع تفسیر، آرا و اقوال تابعین است؛ زیرا ایشان شاگردان اصحاب

  زیستند و تفسیر قرآن را با شرکت در مدارس تفسیری صحابهدر خیر القرون می

آموختند و در عصر آنان زبان عربی دچار تغییرات و تحوالت زیادی نشده بود بنابر این آنها 

 کردند. می کآیند، بهتر معانی و مفاهیم قرآنی را درنسبت به کسانی که بعدشان می

اگر تابعین بر رأی و نظری  :گویداهلل میتیمیه رحمه حضرت شیخ االسالم، ابن

گیرد و اگر نظرات و آرا آنان اجماع کردند، آن نظریه برای دیگران حجت قرار می

شد، پس قول هیچ یکی از آنها برای دیگران حجت نیست و در آن صورت به مختلف 

  .1حابه و عموم لغت عربی مراجعه شودقرآن، سنت، اقوال ص

 

 عربی  لغت -5
 

 پنجمین منبع تفسیر، لغت عربی است. 

نباشد و نیازی به ذکر حوادث اگر مفهوم آیات قرآنی روشن باشد و در آن ابهام و اجمالی 

  :فرمایدآید چنانکه خداوند میتاریخی. پس لغت عربی تنها منبع تفسیر قرآن به حساب می

                        ( 3 /زخرف) 

 «.ما قرآن را عربی فصیح قرار دادیم شاید شما آن را درک کنید»

شد، آنگاه بر  واقع و اگر در میان معنای لغوی و معنای شرعی یک کلمه تعارض

تقاضای معنی شرعی عمل شود؛ زیرا قرآن برای ابالغ احکام شرعی نازل شده و نه برای 

  .2ای معنی لغوی قرینة اولویتی باشدکه براثبات مفاهیم لغوی مگر آن

__________________________ 

 مرجع سابق.  -1

 با اندکی تغییر.  17-12التفسیر وأصوله،  -2
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 مفسران صحابه 
  :مفسران صحابه بسیارند که البته مشاهیرشان ده نفرند

بن کعب، زیدبن ثابت، ابوموسی اشعری و خلفای راشدین، ابن مسعود، ابن عباس، اُبی

از همه از در میان خلفای راشدین بیش  . اهلل تعالی عنهم اجمعین ـعبداهلل بن زبیر ـ رضی

و از سه خلیفه دیگر بسیار کم  ،تفسیری رسیده است« روایات»  حضرت علی ابن ابیطالب

نقل شده است، و علت این تفاوت، زودتر از دنیا رفتن آنان است و اشتغالشان به امور مملکت 

 و نیاز کمتر به نقل روایات تفسیری؛ زیرا در عصر آنان علما و مفسران زیادی وجود داشت. 

ای که غیر از آن ده نفر روایاتی در تفسیر دارند، حضرت ابوهریره، ز جمله صحابها

اهلل تعالی المؤمنین ـ رضیبن مالک، عبداهلل بن عمر، جابربن عبداهلل و سیده عایشه امانس

عنهم اجمعین ـ را نیز باید نام برد، البته روایات تفسیری که از این بزرگواران رسیده در 

  .1ن ده نفر که قبالً نام برده شدند بسیار اندک استبا آمقایسه 

 

 مدارس تفسیری 
 

با پیروزی شکوهمند دین اسالم و گسترش قلمرو حکومت اسالمی در عصر 

های اصحاب برای حفظ و انجام مسئولیت  و خلفای راشدین  حضرت پیامبر

شهرها فرستاده  ها ومختلف استانداری، فرمانداری، قضاوت، تعلیم و تربیت به استان

شدند که این افراد، علوم اسالمی را برای مردم آنجا به ارمغان بردند و در ضمن انجام 

 وظایف محوله به بشر و ترویج علوم اسالمی نیز پرداختند. 

را فراگرفتند و نخستین   و تابعین بزرگوار در بالد مختلف اسالمی اقوال صحابه

 تفسیر در مدینه و مدرسة سوم در عراق پدید آمد. مدرسة تفسیر در مکه و دومین مدرسة 
__________________________ 

 . 4/1442-1447االتقان فی علوم القرآن،  -1
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است که حضرت شیخ  م مؤسس مدرسه تفسیر مکه حضرت عبداهلل بن عباس

ترین مردم به تفسیر، اهل مکه هستند؛ زیرا عالم :گویداهلل میاالسالم ابن تیمیه رحمه

باس، سعیدبن ابن عریاح، عکرمه مولیمجاهد، عطاءبن ابی :اند از قبیلاصحاب ابن عباس

 جُبیر و طاووس. 

به ترویج و نشر علوم اسالمی اشتغال داشتند   در مدینه منوره جمعی از اصحاب

 است.   بن کعبتوان گفت مؤسس مدرسة تفسیر، حضرت اُبیولی می

توان حضرت زیدبن اسلم، ابوالعالیه، محمدبن و از علمای اهل مدینه در تفسیر می

 اهلل را نام برد. م انس رحمه کعب قرظی و حضرت مالک بن

است؛ زیرا حضرت   بنیانگذار مدرسه تفسیر کوفه، حضرت عبداهلل بن مسعود

، ایشان را برای مسئولیت وزارت و به عنوان معلم به  امیرالمؤمنین عمربن خطاب

 کوفه فرستاد. 

ترین علمای تفسیر در کوفه علمای زیادی از تابعین وجود داشت ولی معروف

بن اجدع، اسودبن یزید، مره همدانی، عامر شعبی، علقمه بن قیس، مسروق :تند ازعبار

  .1حسن بصری و قتاده بن دعامه سدوسی

اتباع تابعین، تفسیر را از تابعین فراگرفتند و اقوال گذشتگانشان را گردآوری کردند و 

بن حجاج، بن جراح، شعبهبن عیینه، وکیعسفیان :تفاسیری را تصنیف کردند، از جمله

یزیدبن هارون و عبدبن حمید. این مفسران زمینه را برای کار ابن جریر طبری فراهم 

مفسران پس از وی همواره سر سفرة او بودند؛ پس از آن  :توان گفتکردند که تقریباً می

  .2های مختلفی را پیش گرفتندعلما و اندیشمندان در تفاسیرشان روش

 

__________________________ 

 با اندکی تغییر. 101تا  1/100التفسیر والمفسرون، دکتر ذهبی،  -1

 . 241فشارکی، علوم قرآن، دکتر صبحی صالح، نقل از ترجمه دکتر  -2
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 پیشگفتار 

 اهلل( قرآن مجید موالنا عبدالماجد دریاآبادی )رحمه به قلم مفسر شهیر
 

هنگام تالوت قرآن مجید باید قوانین تجویدی رعایت شوند و اگر شخصی همراه 

 تالوت، قصد درک مطالب قرآن را دارد باید دستورات و شرایط مهمتری را نیز بداند. 

شتری به قرآن هنگام تالوت هر چه ارتباط و دلبستگی بیقلب شخص،  :نخست اینکه

داشته باشد و در آن خشیت، شوق و استحضار کالم الهی باشد به همان نسبت از گنجینه 

 شوند. مند شده و اسرار و مطالب آن کتاب با حکمت برایش آشکار میفیوض آن بهره

ترین و نخستین شرایط مهم اسرار قرآن مجید هستند تقوی و طهارت از اساسی :دوم

خالف شریعت اسالم باشد و آلوده به گناه و معاصی شود انیش و کسی که شیوة زندگ

 کند. هرگز مفاهیم قرآنی را درک نمی

  :و عالوه بر دو شرط اساسی مذکور آنچه الزم است، عبارتند از

تسلط کافی بر زبان و ادبیات عربی داشته باشد، بر روش زندگانی، عقاید و تاریخ 

 اند، آگاهی کامل داشته باشد. ود داشتهاقوام و مللی که هنگام نزول قرآن وج

برای استفادة درست از کتاب الهی الزم بود که شخصی عالم، کتابی در راهنمایی با 

قلبی مرا شخصیتی فرزانه برآورده نمود ایشان آن علم تفسیر بنگارد که این آرزوی 

رآن مجید های متمادی منصب استادی تفسیر قای است که نه تنها سالدانشمند فرهیخته

به عهده داشته، بلکه در باب مطالعه و تحقیق علوم  ءالعلما ةرا در دانشگاه دارالعلوم ندو

قرآنی، کارشناس و محقق بسیار توانایی است. این کتاب اگرچه مختصر است، ولی در 

 آید. موضوع خود بسیار مفید به حساب می

 .﴾َيَشاء   َمنْ  ي  ْؤتِيهِ  اللَّهِ  َفْضل  َذِلَك ﴿

 الماجد دریاآبادیعبد

  4965سپتامبر  44بنکی باره
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 مقدمة مؤلف 
 

برتری مقام واقعی این کتاب  ، و این نخستینقرآن مجید کالم خداوند متعال است

و برتری و شرافت دیگر آن اینکه تعلیم و تشریح این کتاب بر عهدة حضرت  .باشدمی

قرآن بایست ار بزرگ می، سپرده شده است، بنابر اقتضای این دو نسبت بسی محمد

بود و در تمام مراحل زندگی مشغل مجید محور و مرکز تمام افکار و توجهات ما می

 گرفت. هدایت و رستگاری قرار می

ولی جای بسیار تأسف است که بسیاری از مسلمانان از دستورات این کتاب مقدس 

این است که آن  کنداطالعی ندارند و آنچه که انسان مؤمن را بسیار اندوهگین می

 کنند. علمی از دستورات قرآنی احساس ناراحتی نمیخبری و بیمسلمانان ناآگاه بر بی

های نهاده شده در کمدها و میزهای اند که قرآنو آنان این مطلب را فراموش کرده

ها و حلمنازل آنها حامل پیامی نیز هستند و نسبت به مسایل و مشکالت زندگی، راه

 خواند. می ها را فرادارند و این کتاب به سوی دعوتی مخصوص، انسانراهکارهایی 

ای تصور نموده و سعی و برخی از مسلمانان از اسالم و قرآن در اذهان خویش چهره

دارند که آیات قرآنی و دستورات نظام اسالمی را با آن نقشة ذهنی خویش تطبیق دهند 

 قرآن نگردانند.  و هرگز اندیشه و افکار خویش را تابع مقررات

 این هر دو گروه از فهم واقعی قرآن مجید محروم هستند؛ 

آن کتابی که ما بنابر کم سعادتی خویش از آن روی برگردانیده و  :آنان باید بدانند که

را داریم همان نسخة کیمیایی است که های نادرست، قصد درک مفاهیم آن یا با شیوه

 شدند.   سرار حضرت جبرئیلگیری از آن محرم ارهزنان با بهره

های مروارید و نشینان با به دست آوردنش دانهای است که بادیهو آن گنج گرانمایه

 ارزش دانستند. جواهرات را بی
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و آن کان علم و حکمتی است که دانشمند و عاقالن زمان در روشنی دستورات آن 

آن به کوتاهی و ناتوانی  و در مقابلمراتب و منازل کمال را با ذلت و خوشی پیمودند 

 عقلی خویش اعتراف کردند. 

بنابراین، باید مسلمانان به این کعبة مقصود روی آوردند و این آهوی رمیده را به 

روزی به بختی و تیرهحرم باز گردانند و با پیروی از این کتاب مقدس آسمانی از سیه

 درآمده و بیدار شوند. 

ه به خاطر آن است که مسلمانان بتوانند از قرآن و آنچه در صفحات آینده نگاشته شد

گیری آن با اطالع شوند و با به مجید استفادة درست را بنمایند و از موانع عدم بهره

 های درست به نتیجة نهایی که همان درک مفاهیم قرآنی است، برسند. کارگیری شیوه

ی از مفاهیم قرآن مجید را با گیربا پیشنهادات ما شاید برخی فکر کنند که ما استفاده بهره

داند که هدف ما اظهار واقعیت ایم ولی خداوند متعال بهتر میکردهشرایط و عواملی، محدود 

دهند که چگونه مسلمانان فهم قرآن و خیرخواهی است، صفحات تاریخ اسالمی گواهی می

لیکن با اعتماد و  اندکردهناآگاه برای اثبات اهداف شخصی خویش از آیات قرآنی استدالل می

اند، آنانی که با اراده و یا بدون قصد، مرتکب چنین اشتباهاتی شده :توان گفتاطمینان کامل می

هرگز عوامل و شرایط فهم قرآن مجید را رعایت نکرده و هر شخصی بر برداشت و اندیشة 

ا خواهد صحت این نظریة مشخصی خویش از قرآن مجید مطمئن گشته است و اگر کسی می

 را تصدیق کند به کتاب حجج القرآن رازی مراجعه کند. 

ها و شرایط درک مفاهیم قرآنی مناسب بود که به مشتاقان فهم حقیقی قرآن، راه ،بنابراین

نشان داده شود تا با بکارگیری این عوامل برای آنان اسرار و حقایق قرآن مجید حاصل گردد 

 محمداویس نگرامی   .التوفیق ليوهللا و

 لکنوء ءالعلما ةرالعلوم ندودا

  4965سپتامبر  4
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 شرایط درک صحیح مطالب قرآن مجید 
 

(1 ) 

 عظمت قرآن مجید 

طالب واقعی قرآن مجید و کسی که هدفش درک درست مطالب قرآنی است نخست باید، 

  :جای دهد، و این نور یقین در تمام وجودش سرایت کند که عظمت قرآن مجید را در دل

که آن را به عالم امکان هیچگونه مناسبتی نبوده، ست از صفات ازلیه ربانیه این صفت ا»

حضرت حق جل و عال، محض به عنایت خود در کسوت زبان عربی همان صفتی ازلی و 

  .1«فیمابینه و بین العباد گردانید کمال ذاتی خود را انزال فرموده و همون را واسطه

کالم خداست ولی هنگام برخورداری و هر مسلمانی اعتقاد دارد که قرآن مجید 

 مندی از رهنمودهای آن اظهار این عقیده الزم و ضروری است. بهره

« این قرآن را نازل کردیم ما» :کند کهخداوند متعال در قرآن مجید پی در پی بیان می

نماید و آن فقط برای کند و این مطلب را مکرراً ذکر میو آن را به خود منسوب می

 سلسله سند قرآن مجید نیست بلکه هدف از آن بیان عظمت و برتری کالم اوست. اثبات 

 هزار جان گرامی فدا به این نسبت
 

 2اپنا پته دیاتونیکه میری ذات سـ 

با این نسبت قرآن مجید به سوی خداوند متعال، عظمت قرآن و یقین بر مطالب آن 

 گردد. شود و سبب روشنی شمع ایمان میحاصل می

گر انسان با روا داشتن ستم به خود و جهالت، عظمت و جالل این نسبت را و ا

کند از کم سعادتی و کوتاه فکری اوست و اگر نه اقتضای عظمت قرآن احساس نمی

  :کهچنین است 

__________________________ 

 نقل از صراط مستقیم : موالنا شاه اسماعیل شهید )رحمه اهلل(.  -1

 مرا آدرس خویش قرار دادی. -2
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       (21 / حشر) 

که در برابر آن خاشع  یدیدکردیم، میاگر این قرآن را بر کوهی نازل می»

 «.شکافد!شود و از خوف خدا میمی

صاحب قرآن دارای چنان عظمتی است که اگر قرآن مجید بر کوهی نازل  :یعنی

شد آن کوه در مقابل عظمت و جاللش خاضع و پست شده و از بیم و ترسش می

 گشت. ه و پاره پاره میتکتکه

العمل او با شخص سعادتمندی که به نسبت قرآن مجید اعتقاد و باور دارد، عکس

  :قرآن چنین است که

                             

               ( 83 /مائده) 

های ایشان به بینی چشممی ، ون بشنوند آنچه فروفرستاده شده بر پیامبرو چ»

 «.ریزندسبب آنچه شناختند از حق اشک می

افتد و شنوند دلشان به لرزه میهای سعادتمند هرگاه کالم خدا را میاین انسان

شود گردد و چنان شکوه و عظمت خداوند بر آنان غالب میموهای بدنشان راست می

  :فرمایدگردد، چنانکه خداوند میاهر و باطنشان در مقابل خداوند تسلیم میکه ظ

                                      

                               

 (23 /زمر ) 
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خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش )در لطف و زیبایی و عمق »

انگیز( که از و محتوا( همانند یکدیگر است، آیاتی مکرر دارد )با تکراری شوق

افتد، سپس ترسند میشنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می

 «.شودخدا میبرون و درونشان نرم و متوجه ذکر 

 یابد. طینت چنین است که با کالم خدا ایمانشان افزایش و ترقی میحالت این افراد پاک

                                    

                 ( 2 /انفال) 

گردد، هایشان ترسان میا کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلمؤمنان تنه»

 «.گرددتر میشود، ایمانشان فزونو هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می

 شود. و این نسخه شفا سبب نابودی و معالج امراض روحانی و قلبی آنان می

                                

 (82 /اسرائیل بنی) 

 «.کنیمو از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می»

نتیجه سخن اینکه برای استفادة صحیح از قرآن مجید باید عظمت، و صداقت قرآن 

مجید را باور داشته و چون عشق در وجود انسان جریان داشته باشد و هنگام تالوت و 

 تدبر قرآن مجید مونس و همدم او باشد. 

  :هجری در موافقات جالب فرموده است 093اهلل، متوفی امام شاطبی رحمه

خواهد دین را بفهمد بر او الزم است که قرآن مجید را مونس و همدم کسی که می»

روز با قرآن مجید ارتباط و وابستگی علمی و عملی داشته خویش قرار دهد و شبانه

  .1«که چنین بکند به هدف خواهد رسیدبر یکی اکتفا نکند و آن باشد و

__________________________ 

 . 1/112الموافقات،  -1
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*** 

(2 ) 

   اتباع حضرت محمد

همچنان که خداوند متعال کالم خود را به زبان عربی به نام قرآن نازل فرمود و آن را 

، را  ذات اقدس حضرت محمد ،در میان خود و بندگانش واسطه و رابطه قرار داد

 تفسیر عملی قرآن مجید مطلع انوار قرار داد. برای تشریح، تفصیل و 

بنابراین، برای استفادة صحیح و فهم درست قرآن مجید باید اعتماد، پیروی و گردن 

بدون آن تالش در فهم قرآن کار عبث و نهادن کامل بر آن ذات با برکت باشد و 

ین دلیل روشنی دارد و اقرآن مجید ارتباط خود را با پیامبران بیان می .ای استبیهوده

، است و چنگ زدن به آن که  است که فهم درست قرآن وابسته به نبوت آن حضرت

  :فرمایدمی

                                 

 (2 /جمعه ) 

به آنان کتاب )قرآن( و کند و خواند و آنها را تزکیه میآیاتش را بر آنها می»

 «.آموزدحکمت می

  :فرمایدچنانکه در جایی دیگر می ،پس معلوم شد که تعلیم کتاب از فرایض نبوت است

                              

       ( 44 /نحل) 

ا بر تو نازل کردیم، تا آنچه را به سوی مردم نازل شده و ما این ذکر )قرآن( ر»

 «.است برای آنها روشن سازی، و شاید اندیشه کنند
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، سپرده  هدف اینکه خداوند تعالیم، شرح معانی توضیح مطالبش را بر عهده پیامبر

گیری از فکر و فقط با بهره  نور نبوت پیامبر بدون یاری جستن از روشنی . پساست

شه شخصی استفاده از قرآن مجید به منزله گام نهادن در دریای ظلمات و و اندی

برای ما مطلبی  :هاست و بنابر آن بود که چون شخصی به مطرف بن شخیر گفتتاریکی

  :غیر از قرآن بیان کن فرمود

سوگند به خداوند ما »، 1«علم بالقرآنأرید بالقرآن بدالً ولکن نرید هو وهللا ما ن»

ولی ما در تالش آن شخصی هستیم که او  .دیگر غیر از قرآن مجید نیستیم بیدر پی کتا

 . «( به قرآن مجید است )یعنی حضرت پیامبر گرامی اعلم و از همه داناتر

  .2«سنت به منزلة شرح و تفسیر قرآن مجید است» :فرمایداهلل میامام شاطبی رحمه

متعال آن را در قرآن مجید در  از انعامات خداوندی است که خداوند  سنت پیامبر

  :فرمایدضمن احسانات ویژه و مخصوص برشمرده است، و می

                                   

                             

 (124 / عمرانآل) 

هنگامی که در میان آنها، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها »

 «.بخواند، و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد

( در بیان معنی حکمت 1/393« )البحر المحیط»ابوحیان اندلسی در تفسیر خود 

ت یعنی؛ فهم قرآن مجید؛ امام حکم «نفهم القرآ ةالحکم» :قال مجاهد :نویسدمی

ول صحیح چنین است که کلمة حکمت بر آن از نظر ما ق :فرمایداهلل میطبری رحمه

__________________________ 

 . 2/42الموافقات،  -1

 . 2/10الموافقات،  -2
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گردند، و امام شافعی معلوم می  شود که فقط با تشریح پیامبراحکام الهی اطالق می

ام سنت د شنیدم که حکمت نه پسندم بومن از یکی از اهل قرآن ک :فرمایداهلل میرحمه

فهم قرآن مجید و استفاده از آن چنان وابسته به حکمت یعنی سنت  است.  پیامبر

سنتی که تفسیر و شرح قرآن است هر کسی به  :فرمایداهلل میاست که امام شاطبی رحمه

  .1فهمدرا میآن عشق و عالقه داشته باشد قرآن مجید 

هر لفظ قرآن » :فرمایداهلل میعربی مالکی رحمهالبن او فراتر از آن قاضی ابوبکر 

ارشادات شود مجمل است و تشریح آن وابسته به مجید که از آن حکمی ثابت می

و اگر تفصیل آن را در شریعت جستجو کنیم حتماً خواهیم یافت و اگر  ،است پیامبر

  .2«ماندفرضاً تشریح آن وجود نداشت در مقابل آن حکم مسئولیتی باقی نمی

دین واضح و روشن گشت که فهم قرآن مجید ارتباط عمیقی و مهمی  با بیانات ائمه

 دارد.   با سنت پیامبر

*** 

(3 ) 

 اندیشیدن و ترس 

برداری از آن باشیم و برای استفاده صحیح و کامل از قرآن مجید ما باید در فکر بهره

  :ستدر دل شوق طلب فهم قرآن مجید داشته باشیم، از این جاست که خداوند فرموده ا

          (2 / بقره) 

 «.کندترسند راهنمایی میکسانی را که می»

در این آیه » :فرمایداهلل میاالسالم موالنا محمد قاسم نانوتوی رحمه ةحجحضرت 

مراد از تقوی معنی اصطالحی نیست بلکه هدف معنی لغوی آن است که عبارت است 
__________________________ 

 . 1الموافقات، ج  -1

 . 1/2أحکام القرآن،  -2



 راهنمای علم تفسیر

 

29 

آنانی که در دل خوف و » :بیر، منظور آیه چنین استخوف و اندیشه و بنابراین تع :از

 «. کنداندیشه اصالح دارند قرآن مجید آنها را هدایت و راهنمایی می

اهلل برای بیان این مطلب، استدالل بسیار دقیقی از سورة حضرت موالنا نانوتوی رحمه

  :در ابتدای سوره واللیل آیه چنین است ،مبارکه واللیل نموده است

                        ( 2-5 /لیل) 

 .«[ نیک را تصدیق کردو ]آیین. امّا کسى که بخشید و پرهیزگارى کرد»

  :و در ادامة آن آمده است

                        ( 9-8 /لیل) 

[ نیک را و ]آیین. ه بخل ورزید و ]خود را[ بى نیاز شمرد و امّا هر کس ک»

 .«دروغ انگاشت

بخل بکار  مود صنعت )تضاد( استفاده شده که در آیه اول اعطاء و در آیهدر اینجا از 

و  «اتّقی»و همچنین بین کلمه  ،و نیز در آیه اول صدق و در آیه دوم کذب ،رفته است

راین تقابل معنی تقوی متضاد معنی استغنی است و تقابل بکار رفته و بناب «استغنی»

  .1فکری، پس معنی تقوی عبارت است از فکر، اندیشه و ترساستغنی یعنی بی

و مسلماً برای استفاده از قرآن مجید احساس نیاز واقعی و راستین الزم است و جز 

در فهم  وجود ندارد و مراد از احساس نیاز یعنی بکارگیری اسبابی کهراه دیگری  نآ

 شوند. کنند و دوری از آنچه که مانع درک آن میقرآن مجید کمک می

ابوالمعالی چنین نقل  «البرهان»از کتاب « االتقان»الدین سیوطی در کتاب حافظ جالل

شخص اهل بدعت و آنکه در دلش تکبر، هوای نفس و حب دنیا باشد و  :کرده است که

رای ایمان سست و آن کسی که در تفسیر قرآن شخصی که آلوده به گناه است و انسان دا

__________________________ 
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فهمد کند، او قرآن مجید را نمیهای افراد غیر موثق استناد میبه گفتهمجید بدون تحقیق 

 شوند. و اسرار و رموز قرآنی برای او آشکار نمی

الدین سیوطی برای اثبات آن از آیة ذیل استدالل پس از بیان این مطلب امام جالل

  :نمایدمی

                                   

 (142 / اعراف) 

ورزند، از )ایمان به( به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر می»

 «.سازمآیات خود، منصرف می

این  از» :کند که فرموداهلل را نقل میبن عیینه رحمهو در تفسیر این آیه قول سفیان

  .1«شوداشخاص فهم قرآن سلب می

  :و آیه ذیل نیز به این مطلب اشاره دارد که

                                

  (30 / ق) 

دهد در در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد، یا گوش دل فرامی»

 «.حالی که حاضر باشد

برای اثرگذاری شیء چند » :فرمایداهلل در تفسیر این آیه چنین میرحمه امام ابن قیم

 -4شرایط تأثیرپذیری،  -3تأثیرپذیری،  -2وجود شیء اثرکننده،  -1 :امر الزم است

 «. عدم موانع

  :شوند که عبارتدر آیه مذکور شرایط فوق دیده می

__________________________ 
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            (30 / ق) 

  :اشاره به طرف مؤثر شده و از

            ( 30 /ق) 

  :فرمایدبه تأثیرپذیری، و مراد از قلب یعنی قلب بیدار، چنانکه قرآن مجید می

                          

 (03-29 / یاسین) 

اند . تا افرادی را که زندهاین )کتاب آسمانی( فقط ذکر و قرآن مبین است»

 «.)حیات قلبی( بیم دهد

  :و با

       ( 30 /ق) 

  :گوش فرادادن و برای متأثر شدن به گوش دل شنیدن ضروری است و جمله

       ( 30 /ق) 

فکری مانع مراد حضور قلبی است چون غفلت و بی کند کهبه طرف موانع اشاره می

 اند. تأثیرپذیری

پس چون مؤثر یعنی قرآن و محل پذیرش اثر یعنی قلب بیدار و شرایط تأثیر یعنی 

مندی رهشاءاهلل بهفکری نباشد، انتوجه کامل دیده شد و عدم موانع اثر یعنی غفلت و بی

  .1و استفاده کامل خواهد شد

*** 

 

__________________________ 
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(4 ) 

 ف قرآن اهدا

ر ذهن طالب علم این مطلب روشن و واضح گردد که هدایت و راهنمایی باید د

 قرآن در چه مواردی الزم و ضروری است و موضوع و بحث قرآن چیست؟ 

و با عدم جوابگویی به این مسایل بسیاری از پویندگان این راه تالش و زحماتشان به 

اید پذیرفت که هدف اصلی دعوت یأس و ناامیدی مبدل گشته است، این حقیقت را ب

و قرآن مجید ظاهر و باطن انسان را چنان اصالح  ،دی انسان استبسعادت ا مجیدقرآن 

کند که در جهان آخرت با مشکلی مواجه نگردد و به درجه و مقامی از تزکیه دست می

 یابد که شایستگی شرف حضور در بارگاه الهی را داشته باشد. 

قوانین و اصول زندگانی دنیا را که وابسته به زندگی فردی،  مسلماً قرآن مجید تمام

اجتماعی و یا امور اعتقادی، اخالقی و معامالت و غیره است را بیان نموده ولی در بیان 

 همة آنها نکتة اساسی، سعادت اخروی است. 

در اول، آخر و یا وسط بینیم که قرآن مجید با بیان مطالب مختلف بنابراین اصل، می

 نماید. ای میبا آوردن آیات ترغیب و ترهیب به سوی بهشت و جهنم اشاره بحث

در اصل علوم قرآنی  :، بیان نموده است که3اهلل در الموافقات، ج امام شاطبی رحمه

اسباب رضایت و خشنودی خداوند،  -2شناخت خداوند متعال،  -1 :بر سه گونه است

اسماء و صفات خداوند متعال و علم افعال عاقبت و سرانجام انسان، گونه اول شامل  -3

اری رابطه بین انسان و برقر :است و نبوت از اجزا این گونه است؛ زیرا آن عبارتست از

دارد، و گونه سوم، مرگ و امور خداوند. گونه دوم، عبادات و معامالت را بیان می

آیات ترغیب  کند و نیز شامل احوال قیامت، بهشت و دوزخ ووابسته به آن را بحث می

 باشد. و ترهیب می
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خالصه اینکه هدف اصلی قرآن مجید هدایت و راهنمایی بشر است که چگونه 

ت و خشنودی خداوند مند گردد و رضایزندگی کند که در جهان آخرت از آن بهره

ها را دارد و با دعوتش انسانمتعال شامل حالش شود و قرآن پیام خویش را چنین می

  :کند کهیاینگونه متوجه م

                       ( 2 /بقره) 

 «.این کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایة هدایت پرهیزکاران است»

                       ( 9 /اسراء) 

 «.کندهاست، هدایت میاستوارترین راهاین قرآن، به راهی که »

                               ( 82 /اسراء) 

 «.کنیمو از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می»

                   ( 44 /فصلت) 

 «.اند هدایت و درمان استاین )کتاب( برای کسانی که ایمان آورده :وبگ»

                            

                 ( 50 /یونس) 

ا آمده است؛ و درمانی برای ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شم»

های شماست( و هدایت و رحمتی است هاست؛ )درمانی برای دلآنچه در سینه

 «.برای مؤمنان

های آن اساس دعوت قرآن مجید تعلیم احکام، ارشادات و هدایت :نتیجة سخن اینکه

گروهی از دانشمندان  ،و بنابراین اصل .باشندهای مخصوص آن میهستند که از ویژگی

اهلل محدث دهلوی اهلل و حضرت شاه ولیسالمی مانند شیخ االسالم ابن تیمیه رحمها
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اند، پس باید بر آیات قرآن مجید اهلل آن خصوصیات را اعجاز اصلی قرآن گفتهرحمه

 تدبر و اندیشه نمود. 

 :صراحتاً بیان نموده است که« الفوز الکبیر»اهلل در کتاب  رحمههللاولی حضرت شاه

بشر است و درهم شکستن عقاید قّق آن است که قصد اصلی از نزول قرآن تهذیب مُحَ»

 «. باطله و اعمال ایشان

چنین بیان « التفهیمات»اهلل این مطلب را در کتاب اهلل رحمهو نیز حضرت شاه ولی

خداوند مرا مختصر علم تفسیر عنایت فرمود و واقعیات آن چنین است که  :دارد کهمی

در قلب هر انسانی به ودیعت نهاده شده است ولی خواهشات زندگی  ایمان حقیقتی

اند، پس خداوند متعال قرآن مجید را نازل فرمود تا به وسیلة مادی بر انسان مسلط شده

  .1نفسانی و غرایز شهوانی غالب گرددآن انسان بر هواهای 

ر اساس خالصه اینکه اصل موضوع قرآن مجید برقراری رابطه بین عبد و معبود ب

 گردد. های زندگانی دنیا و آخرت بر آن استوار میاصول و قوانینی است که پایه

و کسانی که در قرآن مجید به بررسی علوم مختلف از قبیل فلسفة قدیم و جدید، 

پردازند و دستیابی به این علوم شناسی، تاریخ و جغرافیا و غیره میشناسی، زیستستاره

اند؛ دانند در واقع مرتکب جرم و ستم عظیمی شدهرآن میرا معیار صداقت و عظمت ق

زیرا منزلت قرآن از این مباحث خیلی برتر و واالتر است، البته این واقعیت را باید 

پذیرفت که قرآن به صورت ضمنی این مطالب را مورد بحث قرار داده است ولی این 

ها و قرآن مجید پدیده اند و مسلماًمباحث هدف و موضوع اصلی بحث قرآن مجید نبوده

 ولی نوع بحث آن فرق دارد.  ،حوادث جهان را مورد بحث قرار داده است

قرآن مجید بحث علوم  :فرمایداهلل میاهلل محدث دهلوی رحمهحضرت شاه ولی

طبیعی را بیان کرده است اما دیدگاه قرآن با آنچه که مدنظر یک فلسفی است فرق دارد. 

__________________________ 
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های جسمانی مورد ها را از نظر سالمتی، بیماری و خاصیتیک دامپزشک دام :مثالً

برداری و قابلیت هاست آنها را از جنبه بهرهدهد ولی کسی که مالک دامبررسی قرار می

استفاده نمودن، و قرآن مجید نیز به موجودات و حوادث جهان اشاره کرده است البته 

  .1ت و نه قصد دیگریعلم و حکمت اوس هدف آن اثبات قدرت خداوند و اظهار

اهلل از کسانی آنچه گفته شد نسبت به علوم مادی بود، حضرت عالمه دهلوی رحمه

مانند کنند که از درک مطالب اصلی قرآن مجید باز میکه در علوم دین تا حدی غلو می

هایی را که قرآن مجید داستان :فرمایدشکوه و گالیه دارد، و نسبت به قصص القرآن می

هایی که مورد نیاز است اکتفا نموده و از بیان جریان داستان ه است به ذکر بحثنقل کرد

 اجتناب ورزیده است. 

را از اول تا آخر ذکر  اگر قرآن مجید تمام داستان :فلسفة این بیان چنین است که

شدند و از هدف اصلی قرآن که میکرد آنگاه مردم مشغول خواندن داستان می

قرآن  ،و بنابراین اصل .ماندندذشت دیگران است غافل و ناآگاه میاندیشی از سرگعبرت

 های مورد نیاز داستان را آورده و از بیان تمام آن خودداری کرده است. مجید قسمت

هنگامی که مردم در ادای قواعد تجویدی قرآن غلو نمودند  :گویدیکی از عارفان می

بی پرداختند فن تفسیر به مباحث جان خشوع در تالوت باقی نماند و چون اهل تفسیر در

  .2تفسیر از بین رفت

دوستدار و جویندة قرآن باید در این موارد دقت کامل نماید و اصل موضوع قرآن 

 مجید مدنظرش باشد تا بتواند این گوهر نایاب را دریابد. 

*** 

 

__________________________ 

 . 14-11سطعات،  -1

 الفوز الکبیر. -2



 راهنمای علم تفسیر

 

86 
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 تشریح الفاظ قرآن 

،  بعد از آن سنت پیامبر و ،بهترین روش تشریح الفاظ قرآن توسط خود قرآن است

و سپس اقوال صحابه و تابعین، و چون قرآن مجید به زبان عربی است مسلماً در تشریح 

آن نیازی مبرمی به لغت عرب دارد، البته با اهمیت بسزای زبان عربی باز این امر هم 

قابل توجه است که در قرآن اصطالحاتی نیز وجود دارد، که تنها از خود قرآن و سنت 

آمده است که  ﴾الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ﴿ :در سوره فاتحه لفظ :شوند. مثالًدرک و فهمیده می

 ولی اینکه مراد قرآن از راه راست چه راهی است؟  ،معنای لغوی آن راه راست است

  :در آیه تشریح آن آمده است که

                (0 / الفاتحه) 

 «.سانی که بر آنان انعام نمودراه ک»

  :نماید کهو انعام بر چه اشخاصی شد؟ خود قرآن در جای دیگر آن را تشریح می

                                 

                 (29 / نساء) 

را اطاعت کند همنشین کسانی خواهد بود که خدا،   و کسی که خدا و پیامبر»

نعمت خود را بر آنان اتمام کرده از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان و آنها 

 «.های خوبی هستندرفیق

شهدا و پس از این روشن گردید که مراد از صراط مستقیم، راه انبیا، صدیقان، 

 حان است. صال

سمان و گردش شب آعمران آمده است که خلقت زمین و همچنین در آخر سورة آل

أُولُو ﴿ :باشند، در این بحث قرآن مجید کلمةهایی برای خردمندان میو روز نشانه
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َلأبَاب   َلأبَاب  ﴿و اینکه مراد قرآن از  ،را برای عاقالن بکار برده است ﴾األأ چه کسانی  ﴾أُولُو األأ

  هستند؟

َلأبَاب  ﴿کند که خود قرآن بیان می کسانی هستند که در حالت ایستاده و یا  ﴾أُولُو األأ

ن مجید به نسبت عبادات، در قرآ کنند.حال خداوند متعال را یاد مینشسته در هر 

و  ،در لغت به معنای دعا ةصال، زکات، صوم و حج بکار رفته است که ةکلمات صال

و روشن است که معنای این  .صوم به معنای قصد است و ،زکات به معنای رشد و نمو

کند و اگر باشد، بلکه مفهوم خاصی است که آن را سنت بیان میالفاظ مراد قرآن نمی

این تشریح را نپذیریم و تنها لغت را مدنظرمان قرار دهیم معنی این است که عبادت 

 حقیقتی ندارند. 

قرآن مجید از خود اسلوب  :فرمایداهلل میو بر این اساس حافظ ابن قیم رحمه

مخصوصی دارد و دارای معانی متعددی است که تفسیر کردن قرآن بدون آگاهی به آن 

  .1اسلوب جایز نیست

مشکل اساسی که در عصر حاضر با آن مواجه هستیم این است که برخی با خواندن 

دانند و این می چند کتاب عربی خود را محقق و اهل استنباط و استناد در مباحث قرآنی

 ی و اقدامی غیر مسئوالنه است. لعمل جرأتی غیر اصو

در بحث « 02اصول تفسیر، ص »اهلل در رساله حضرت شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه

گروه دوم آنان که قرآن را فقط به اعتبار لغت عربی تفسیر  :انداشتباهات تفسیری نوشته

ندة قرآن و کسی که قرآن بر او نازل شد و یا کنکنند بدون در نظر گرفتن ارادة نازلمی

 اند. اشخاصی که اولین مخاطب قرآن بوده

کسی که  :فرمایدمی« حکام القرآنالجامع أل»ق( در تفسیر  ه 202)م قرطبی عالمه 

کند با بدون بکارگیری سماع و نقل فقط با ادبیات عربی قرآن مجید را تفسیر می

__________________________ 
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، در تفسیر و تشریح الفاظ شودمرتکب تفسیر به رأی میاشتباهای زیادی مواجه گشته و 

و اگر نه نتیجه الزم و ضروری است   تشریحات و توضیحات حضرت محمد قرآنی،

اهلل بسیار در این مورد کالم حضرت عالمه انورشاه کشمیری رحمه بسیار خطرناک است.

را انتخاب کرده که  ایقرآن مجید در معنی مفردات، آن کلمه :فرمایدمناسب است که می

چنین تعبیری کامالً مطابق با معنای حقیقی و عرف باشد که انسان و جن از آوردن 

شود؛ زیرا به اعتقاد ناتوانند، مثالً کلمه توفی در فرهنگ جاهلیت بر مرگ اطالق نمی

آنان، مرگ یعنی فنای و نابودی روح و جسم توفی یعنی وصول و تحویل، و مرگ 

ولی قرآن مجید کلمه توفی را بر مرگ اطالق نموده و این  ،ستوصول و تحویل نی

کرده که مرگ وصول و رسیدن به حق است نه فنای محض، پس با مطلب را ثابت 

اطالق یک لفظ حقیقت مرگ را بیان کرد. و بسا اوقات این لفظ توفی به معنای وصول 

  .1گرددجسم و روح نیز اطالق می

شود که قرآن اهلل چنین ثابت میرحمهعالمه انورشاه خالصه اینکه از بیانات حضرت 

مجید در کاربرد لفظی نسبت به موقعیت آن و ادای مطلب اهمیت خاصی را در نظر 

تعیین و تشریح  ،بنابراین .شودداشته و گاهی با استفاده از یک لفظ یک مسئله بیان می

 الفاظ قرآن مجید باید با احتیاط کامل انجام شود. 

*** 

 

__________________________ 

اهلل( اهلل( بر حواشی قرآن موالنا احمد علی )رحمهدر تقریظی که حضرت عالمه انورشاه کشمیری )رحمه -1

 اند این عبارت وجود دارد. نوشته
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(6)  

 تعیین مفهوم قرآن مجید 

در تعیین مفهوم آیات قرآن مجید باید این اصول رعایت شود که آیات قرآنی با 

قرآن، سنت و یا اقوال صحابه و تابعین تشریح و تعیین شوند، بهترین شیوة تفسیر قرآن 

تفسیر قرآن با خود قرآن؛ زیرا قرآن مجید اگر مطلبی را در یک جا  :عبارت است از

ورده در جای دیگر آن را مفصالً بیان کرده است و اگر جایی مختصر است در مجمل آ

 محلی دیگر به تفصیل بحث شده است. 

مراجعه نمایید   اگر شما با این روش به هدف نرسیدید آنگاه به احادیث پیامبر گرامی

عی کند چنانکه امام ابوعبداهلل محمدبن ادریس شافکه قرآن مجید را تشریح و تفسیر می

 .1از قرآن مجید اخذ شده است  هر حکم و دستور پیامبر اکرم :اهلل فرموده استرحمه

کنند، چنانکه خداوند اند و یکدیگر را تصدیق و تأیید میآیات قرآن مجید متشابه

  :فرمایدمتعال می

﴿                        ﴾ (23 / زمر) 

است وند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش همانند یکدیگر خدا»

 «.آیاتی مکرر دارد

اهلل این مطلب را چنین بیان نموده است که آیات قرآن اهلل رحمهحضرت شاه ولی

  .2مبین قرآن عظیم است  اند بعض آن مصدق است و آن حضرتمتشابه

را مراد گرفت که توسط آیه دیگری و یا باید از هر آیه قرآن مجید منظوری  ،بنابراین

اصول رعایت نشود در هر لحظه امکان اشتباه و لغزش شود و اگر این سنت تأیید می

 وجود دارد. 

__________________________ 

 . 14صول تفسیر، أ -1

 زالة الخفاء مقصد اول، فصل سوم. إ -2
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  :مثالً در قرآن مجید دربارة یهود رسوایی و ذلت پیشگویی شده است که

﴿                      ﴾ (21 / بقره) 

 «.مهر ذلت و نیاز بر آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند»

ها صاحب یک کشور مستقل شدند ولی آنگاه که دولت اسرائیل تشکیل شد و یهودی

سؤاالت متعددی مطرح شد که قرآن مجید درباره یهود رسوایی و خواری و ذلت را 

 اند؟ حب اقتدار و منزلت شدهپیشگویی کرده پس چگونه یهود صا

  :فرمایدعمران تفصیالً بیان شده است که میحال آنکه این مطلب در سورة آل

﴿                                 

  ﴾ (112 /عمران آل) 

ورده است مگر با ارتباط به خدا یا هر جا یافت شوند، مهر ذلت بر آنان خ»

 «.ارتباط با مردم

در آیه کامالً واضح شده که یهود با دو روش از این ذلت و خواری نجات پیدا 

پذیرفتن قیادت و رهبری شخص دیگری را، یعنی بدون یاری  -2اسالم،  -1 :کنندمی

ن یهود نیست، رسند و االن تشکیل حکومت اسرائیل مرهودیگران به عزت و اقتدار نمی

 دانند. است که همگان می )و آمریکا( های انگلیسبلکه این نتیجة مکاری

عمران دیگر آیه سورة بقره نیاز به بحث ندارد، و نیز از پس با تشریح آیه سورة آل

  :فرمایدسوره مائده که می 29آیه 

                             

                      ( 29 /مائده) 
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گاه به خداوند یگانه و روز اند، یهود، صائبان و مسیحیان، هرآنها که ایمان آورده»

جزا، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند نه ترس مر آنهاست و نه غمگین 

 «.خواهند شد

شود که برای نجات تنها ایمان به ذات اهلل تعالی کافی است و ه ایجاد میچنین شبه

های آسمانی ایمان آوردن الزم و ضروری نیست چون در آیه به انبیا و فرشتگان و کتاب

گیری غلط و این نتیجه ،مذکور فقط ایمان به اهلل تعالی و روز آخرت ذکر شده است

مذکور به آیات دیگر قرآن مجید در این مورد  شود که برای تشریح آیةزمانی ثابت می

مراجعه شود؛ زیرا که قرآن مجید ایمان نیاوردن به رسوالن را کفر دانسته است و 

  :فرمایدمی

                                  

                            

                         

 (151-153 /نساء ) 

خواهند میان خدا و پیامبرانش کنند و میکسانی که خدا و پیامبران را انکار می»

آوریم و بعضی را انکار گویند )به بعضی ایمان میتفریق قایل شوند و می

 «.خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنندکنیم( و میمی

توان به استناد آیه سورة مبارکه مائده ایمان به با بیان صریح این آیه چگونه می

رسالت و غیره را ضروری ندانست، بلکه معنی مورد نظر چنین است که آیة سورة مائده 

ایمان به ذات اهلل و روز آخرت ذکر شد ولی در ث اجمالی فقط مجمل است و در بح

موضع بیان تفصیلی ایمان تمام مواردی ایمانی را اظهار و اثبات نمود، چنانکه در سورة 

  :فرمایداند که میتغابن هر دو مثال به اجمال و تفصیل آمده
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                            ( 9-8 /تغابن) 

ایم ایمان بیاورید، و بدانید خدا به به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده»

جتماع گردآوری دهید آگاه است، روزی که شما را برای روز اآنچه انجام می

 «.کند آن روز روز تغابن استمی

در این آیه حکم ایمان به اهلل، رسول، قرآن و قیامت شده است ولی بعد این حکم 

  :فرمایددهد، میچون به طرف مجموعة مذکور اجماالً دستور می

         ( 29 /مائده)1 

 .«کس که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد هر»

شود برای تشریع و تأویل آیات قرآن به آیات اند که از آنها ثابت میاین دو مثال

 دارد؟ دیگر مراجعه و توجه کردن چه اهمیت بسزایی 

زبان  و نیز این مطلب ثابت گردید که برای تعیین مفهوم آیات قرآنی تنها دانستن

ادعای هر  ،عربی کافی نیست بلکه نیاز به درک و فهم عمیق مسایل وجود دارد. بنابراین

شود و به کسانی که قصد استفاده از قرآن مجید را به مدعی فهم قرآن مجید پذیرفته نمی

ه قرآن به سرپرستی یکی از کارشناسان مترجشود که باید کمک ترجمه دارند عرض می

محقق قرآن و یا به کمک حاشیه و تفسیر معتبری مورد مطالعه قرار گیرد و اگر نه 

ون در ترجمه بحثی از ناسخ، ، چمطالعه ترجمه محض از ضرر و زیان خالی نیست

منسوخ، مجمل، مفصل، مطلق، مقید و شأن نزول آیات و غیره نشده است و بدون 

 مطالب مذکور به هدف رسیدن غیرممکن و محال است. آگاهی به 

*** 

__________________________ 

 مرجع سابق. -1
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(7 ) 

 روایات تفسیری 

و اقوال   در تشریح الفاظ قرآن مجید و تعیین مطالب آن از کاربرد احادیث پیامبر

 صحابه و تابعین بحث شد. 

الزم است که روایات تفسیری تجزیه و تحلیل شوند نسبت به روایات  ،بنابراین

چنانکه بعضی از علما روایات تفسیری را بدون نقد و  ،یادی شده استافراط و تفریط ز

نگرند و روشن پذیرند و گروهی تمام روایات تفسیری را با شک و شبهه میتحقیق می

است که هیچکدام از این دو گروه کامالًَ برحق نیستند ولی راه درست، اعتدال و 

ن شدة محدثان موافقت دارد پذیرفته یعنی آن روایاتی که بر اصول تعیی ،روی استمیانه

 شوند و اگر نه ترک گردند. 

  :شوندبه اعتبار تاریخ، روایات تفسیری به سه دوره تقسیم می

آن کسانی که فهم قرآن مجید را به بهترین شیوه از  ، عصر اصحاب پیامبر -1

 کسب نمودند.   محضر پیامبر

نان نازل شد ولی باز هم آنان در عرب بودند و قرآن به زبان آ  با آنکه اصحاب

و اگر هدف لفظ و دانستند ، می فهم قرآن، خودشان را محتاج و مطیع حضرت پیامبر

 پرسیدند و آن حضرت، می کردند از پیامبر اکرمای از قرآن مجید را درک نمییا آیه

 داد. آیات را توضیح و تشریح می

ش بسیاری از نکات مهم قرآن اصحاب بزرگوار در مجالس و محافل علمی خوی

و در شرح الفاظ غریب قرآن از دیوان اشعار عرب نمودند مجید را حل و بیان می

نموده و ردند و با تدبر در آیات احکام، مسایل را استنباط و استخراج میباستفاده می
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در بیان معانی و مطالب قرآن کردند و اگر شخصی شأن نزول آیات قرآن را بیان می

 نمودند. شد او را راهنمایی و اصالح میاشتباهی می دچار

 :ده نفر در این فن مهارت و تخصص داشتند که عبارتند از  از میان اصحاب پیامبر

بن راشدین، حضرت عبداهلل بن مسعود، حضرت عبداهلل بن عباس، حضرت اُبی یخلفا

زبیر کعب، حضرت زیدبن ثابت، حضرت ابوموسی اشعری و حضرت عبداهلل بن 

 اهلل تعالی عنهم اجمعین. رضی

ای که غیر از آن ده نفر روایاتی در تفسیر دارند حضرت ابوهریره، از جمله صحابه

 عبد اهلل بن بن مالک، حضرت عبداهلل بن عمر، حضرت جابر و حضرتحضرت انس

را  -اهلل تعالی عنهم اجمعینرضی -المؤمنین عمروبن العاص و حضرت سیده عایشه ام

ی که از صحابه رسیده است در مقایسه با آن ده یی تفسیرتوان نام برد، البته روایاتمی نیز

 نفر که قبالً نام برده شد بسیار اندک است. 

  .1هاستها و فتنهتانساکثر روایات حضرت عبداهلل بن عمرو بن العاص نسبت به دا

وایات تفسیری ر  بن ابیطالبدر میان خلفای راشدین بیش از همه از حضرت علی

 مو بعد از ایشان بیشترین روایات تفسیری از حضرت عبداهلل بن عباس، 2رسیده است

 رسیده است. 

بن کعب منسوب است که اُبی روایات تفسیری به حضرت یک مجموعه از صحابه،

 اهلل بیشترین روایات تفسیری را از آن نقل کرده است. ابن جریر طبری رحمه

. پس از 3اندی در مستدرک و امام احمد بن حنبل از آن نقل کردهو نیز حاکم نیشابور

دور تابعین است که در این زمان مکه و کوفه در تعلیم قرآن از اهمیت   عصر صحابه

__________________________ 

 االتقان.  -1

 گانه است )مترجم(. علت این تفاوت زودتر از دنیا رفتن خلفای سه -2

 مبادی تفسیر خضرمی و دمیاطی.  -3
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زیرا در مکه معظمه چشمة فیاض علوم حضرت عبداهلل بن بسزایی برخوردار بودند. 

 (،ه 94م)یدبن جبیر ، سعه 133-132م )حضرت مجاهد  :عباس و شاگردانش چون

)م اح هـ( و حضرت عطاء بن رب 132)م ، حضرت طاوس هـ( 130-132)م عکرمه 

 جاری بود.  هـ(114

مه بن قیس لحضرت عبداهلل ابن مسعود و اصحاب او امثال حضرت عقو در کوفه 

و  هـ( 95)م ، حضرت ابراهیم نخعی هـ( 05)م حضرت اسودبن یزید ، هـ( 132)م 

 مشغول خدمت تعلیم قرآن بودند.  هـ( 135)م امام شعبی 

(، ق هـ 121)م بصری ن، مشاهیر دیگری چون حضرت حسعالوه بر افراد مذکور

بن مهران ، ابوالعالیه رفیعهـ( 110 م)مسلم خراسانی، محمدبن کعب القرظی بیبن أعطاء

 111)م بن سعید العوفی ، عطیههـ( 135)م ، ضحاک بن مزاحم (هـ 93م )الرباحی 

 02)م و مرّه همدانی  ،، ابومالک زیدبن اسلم بن انسهـ( 110)م بن دعامه ، قتادههـ(

 توان نام برد. را می هـ(،

های تفسیر، تفاسیر ذیل را به تابعین صاحب کتاب کشف الظنون در باب ذکر کتاب

تفسیر مجاهد،  -3ی، تفسیر عوف -2تفسیر عکرمه،  -1 :نسبت داده است که عبارتند از

 تفسیر زیدبن اسلم.  -5ی، تفسیر والب -4

بن طلحه هاشمی شاگرد حضرت ابن الوزیر یمنی در کتاب ایثار الحق، تفسیر علی

عبداهلل بن عباس و نیز تفسیر امام حسن بصری، تفسیر عطاء بن رباح و تفسیر احمد بن 

 کعب القرظی را ذکر کرده است. 

یک نسخه از آن » :نویسدطلحه می بنابن حجر عسقالنی نسبت به تفسیر علیحافظ

 «. سعد موجود بودبن نزد شیخ ابوصالح کاتب امام لیث

اگر کسی فقط به خاطر این تفسیر به مصر » :فرمایداهلل میامام احمد بن حنبل رحمه

 «. سفر کند این ارزش را دارد
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ی در کتاب الناسخ و المنسوخ از این تفسیر بخش بزرگ هـ( 383)م ابوجعفر نحاس 

 ابن جریر در تفسیر از آن نقل کرده است. و حافظ ،را آورده است

 بن جبیر است. دء بن دینار مشهور است از حضرت سعیتفسیری که به نام تفسیر عطا

  :های تفسیری این دوره امور ذیل قابل توجه هستندنسبت به تالش

تشکیل   حابهمهمترین و بیشترین بخش تفاسیر این دوره از روایات و اقوال ص -1

 شود. می

د که امام بخاری ننمودتابعین با تالش، تفحص و اجتهاد مسایل را استنباط می

 آورده است.  «الجامع الصحیح»اهلل تشریحات لغوی آنان را نسبت به قرآن در رحمه

 مقام و اهللحضرت مجاهد رحمه م از میان شاگردان حضرت عبداهلل بن عباس -2

 منزلت خاصی دارد. 

بر تفسیر مجاهد اکثر ائمه  :فرمایدمیاهلل حضرت شیخ االسالم حافظ ابن تیمیه رحمه

اند و امام اهلل اعتماد کردهچون سفیان ثوری، امام شافعی، احمدبن حنبل و امام بخاری رحمه

  .1اگر شخصی تفسیر مجاهد را یافت برایش کافی است :فرمایداهلل میسفیان ثوری رحمه

اهلل دو قول او را ائمه تفسیر مت و منزلت حضرت مجاهد رحمهبا وجود عظ -3

  .  ﴾2﴿تفسیر  -2تفسیر مقام محمود،  -1 :پذیرندنمی

نقل کرده است  344، ص 5مؤلف کتاب فجر االسالم از طبقات ابن سعد جلد  -4

کردند، ولی خود که بعضی از علما در پذیرفتن برخی از اقوال امام مجاهد تأمل می

__________________________ 

 . 12تفسیر سوره اخالص، ص  -1

 تفسیر روح المعانی سوره مبارکه اسراء.  -2
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من در صداقت امام مجاهد کسی را مردّد و دودل  :گویدر االسالم میجنویسنده ف

 .1نیافتم

بسیار استفاده   حضرت امام مجاهد از قرائت حضرت عبداهلل بن مسعود -5

اگر من قبل از استفسارهایم از حضرت عبداهلل بن عباس » :گویدخود ایشان می ،نموده

ها خواندم نیازی به بسیاری از پرسشحضرت عبداهلل بن مسعود می قرآن را به قرائت

  .2«نداشتم

منسوب هستند در برخی  مبن عباس  عبداهلل از روایات تفسیریی که به حضرت -2

سندها انقطاع وجود دارد ولی راویان آن روایات معتبر هستند، چنانکه در این مورد 

سدی کبیر،  :برده است که عبارتند از نام اهلل راویان ذیل راتیمیه رحمه ابنحافظ 

  .تادهقبن ابی طلحه و ضحاک، علی

  :شد مانندو در برخی دیگر از سندها ضعف دیده می

 جویبر بن سعید عن ضحاک عن ابن عباس که در این سند جویبر راوی ضعیفی است.  -1

اهلل بن که در این سند عبید  عبیداهلل بن سلیمان عن الضحاک عن ابن عباس -2

 سلیمان راوی ضعیفی است. 

محمدبن سعید العوفی عن آبائه عن عطیه العوفی که در این سند عطیه راوی  -3

 ضعیفی است. 

صالح باذام عن ابن عباس که در سند باذام راوی بیمحمد السائب الکلبی عن أ -4

 ضعیف و کلبی کذاب است. 

حق است که کتاب کلبی دفن » :گویدتاریخ خویش می (122 ص ،1ج )ابن عساکر در 

 «. گردد

__________________________ 

 . 1/424فجر االسالم،  -1

 . 1/440الروض االنف،  -2
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کلبی، سدی صغیر و مقاتل بن سلیمان » :فرمایداهلل میامام حافظ ابن تیمیه رحمه

 «. جزو راویان متروک هستند و صاحب کشف الظنون نیز این چنین فرموده است

شود و مهمترین عملکرد آنان بعد عصر تابعین دوره تبع تابعین آغاز می -5

ما  ال، ولی بدون از جرح و تنقید، إشاعه اقوال صحابه و تابعین استآوری و اجمع

)م حضرت سفیان بن عیینه  :شاءاهلل، و در این دوره شخصیات ذیل قابل ذکر هستند

بن ، آدمهـ( 211)م ، عبدالرزاق بن همام هـ( 232)م  یبن هارون السلم (، یزید233

، ابوبکر ابن هـ( 223)م ، سعیدبن داود هـ235)م بن عباده ، روحهـ( 233)م یاس إأبی

در این دوره  هـ(،199)م و ابن وهب  هـ(، 249)م ، عبدبن حمید هـ( 235)م شیبه ابی

 بر اساس کثرت روایات تفسیری دامنه و دایره علم تفسیر بسیار گسترش یافت. 

تعلق  از میان تفاسیری که صاحب کشف الظنون نام برده است، تفاسیر ذیل به این دوره

تفسیر آدم بن  -3هـ(،  153)م تفسیر مقاتل  -2، هـ( 153)م تفسیر ابن جریح  -1 :دارند

تفسیر عبدالرزاق بن  -5، هـ( 123)م تفسیر شعبه بن الحجاج  -4، هـ(233)م یاس إأبی

)م بن الجراح تفسیر وکیع -0، هـ( 249)م تفسیر عبدبن حمید  -2، هـ( 211)م همام 

آوری تفسیری را به جمع« التهذیب»در  -9، هـ(110)م یر یزیدبن هارون تفس -8، هـ(109

شیبه را خطیب نیز تفسیر ابوبکر بن ابی -13نسبت داده است،  هـ( 235)م روح بن عباده 

 نام برده است. 

  .1گفته شده سعیدبن داود هم تفسیری داشته است -11

 .2هـ( 109تفسیر سفیان ثوری )م  -12

  .3اهللمالک رحمه تفسیر امام -13

__________________________ 

 ة التفسیر.مرآ -1

 در کتاب خانه رامپور وجود دارد.  -2

 . 22حیات امام مالک، ص  -3
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نسبت به تفاسیر مذکور این مطلب قابل توجه است که هیچ یک از آنها مجموعه البته 

آن تعداد روایات تفسیر  یک باشد، بلکه هرکامل و مرتب قرآن مجید از اول تا انتها نمی

 اند. آن را به شکل مجموعة تفسیری گرد آوردهکه نزد آنان وجود داشته 

مجموعه تفسیری که به طور کامل و مرتب تمام مصحف را شامل  و نزد ما نخستین

تفسیر را از مجموعة ذخایر روایات شود تفسیر ابن جریر است که ایشان این می

آوری کرده و آن را از تغییرات و حوادث تفسیری مکتوب و روایات زبانی علما جمع

  :ستندمأخذ ایشان در تفسیرش منابع ذیل ه ،روزگار محفوظ نموده است

 -3اهلل، سعیدبن جبیر رحمه -2 ،م  بن عباسهای تفسیری حضرت عبداهللکتاب -1

عکرمه  -2اهلل، حسن بصری رحمه -5اهلل، قتاده بن دعامه رحمه -4اهلل، مجاهد رحمه

عبدالرحمان بن  - ،9 عبداهلل بن مسعود -8اهلل، بن مزاحم رحمهضحاک -0اهلل، رحمه

های اهلل، عالوه از کتابمقاتل رحمه -11اهلل، بن جریح رحمها - ،13 زید بن اسلم

 اند. مذکور احادیث مشهور و مستندی که بر حسب نیاز در مواضع مختلف ذکر شده

بن طلحه را مأخذ تفسیرش بن کعب و علیقبالً نیز بحث شد اما ابن جریر تفیسر ابی

 قرار داده است. 

وجود داشت که با اختصار بیان گردید البته  نسبت به روایات تفسیری، سه دورة مهم

مهم و اساسی توجه داشت که بررسی روایات تفسیری طبق در این باره باید به این نکته 

قواعد علوم حدیث اهمیت بسزایی دارد. لذا اگر روایتی طبق علوم حدیث از نقص و 

اشکال و ایرادی  نبود باید آن را پذیرفت و اگر حدیثی در متن و یا سند رعیبی برخوردا

 اش بر آن عمل گردد. داشت با بیان رتبه آن را ذکر نموده و در محل، موافق به درجه

اهلل تفسیر ابن بینیم که حضرت شاه عبدالعزیز دهلوی رحمهو بنابراین امر اساسی می

های حدیث جریر را که مهمترین ذخیرة روایات تفسیری است در طبقه چهارم کتاب

خواهد اگر شخصی می :فرمایداین طبقه میهای و نسبت به کتاب ،قرار داده است
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ها ا راویان این کتابها را تحقیق کند بر او الزم است جهت آشنایی بروایات این کتاب

 المیزان امام ابن حجر عسقالنی اهلل و لسانان االعتدال امام ذهبی رحمهاز کتاب میز

 استفاده نماید. 

تواند از کتاب مجمع و مشکل و درک عبارات مبهم میو برای حل الفاظ غریب 

 البحار عالمه محمد طاهر گجراتی استفاده کند. 

*** 

 

(8 ) 

 تسلط بر زبان عربی 

و برای استفاده از آن راهی جز یادگیری زبان عربی  ،قرآن مجید به زبان عربی است

از چنان معیار رآن مجید وجود ندارد؛ البته این نکته را نباید فراموش کرد که زبان عربی ق

بزرگی از علمای اسالم فصاحت و بالغت قرآن را اعجاز  باالی برخوردار است که جمع

جید و حل جمالت و من آبرای درک معنای الفاظ قر ،اند؛ بنابراینستهناصلی آن دا

نمود، بلکه باید در نظر گرفتن لغت سطحی اکتفا و اعتماد  معلومات عبارت آن نباید بر

های بالغی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از مفاهیم قرآن به نحو ترین شیوهو عالی عرب

  :اندذیل قابل توجهاحسن استفاده کرد و در این رابطه تذکرات 

  :اندعلما برای تشریح الفاظ قرآن مجید دو روش انتخاب نموده -1

اند و آن را به نام آوری کرده و شرح دادهبعضی از آنها تمام الفاظ قرآن را جمع

 مفردات القرآن امام راغب اصفهانی. اند، مثالً مفردات القرآن نامگذاری کرده

اند و آن را به غریب القرآن و جمعی دیگر تنها بر حل لغات مشکل قرآن اکتفا کرده

 اند. مسمّی نموده
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بن اند ولی در این مورد اهای زیادی نوشتهو در این فن علمای نحو و ادب کتاب

اند، و شاگردانش عزیزی از دیگران بیشتر کوشش و تحقیق نموده هـ( 321)م درید 

 اند. آوری و تدوین غریب القرآن کردهسال را صرف جمع 15چنانکه استاد و شاگرد 

در قرآن مجید یک لفظ در مواضع متعددی بکار رفته و معانی مختلفی دارد که  -2

اطالق « نظایر»ولی در مباحث علوم قرآنی بر آنها نامند آن را مشترک میعلمای بالغت 

روند اما در هر های مختلفی بکار میشود و بسا الفاظ چنین هستند که در موقعیتمی

« وجوه»شود که کارشناسان علوم قرآنی آن را جمله از آنها استنباط میمرحله یک معنی 

 گویند. می

ار مهم و ضروری است تا در فهم دانستن وجوه و نظایر برای درک معانی قرآن بسی

 معانی قرآن اشتباهی پیش نیاید. 

های مستقل علمای اسالمی در توضیح و تحقیق وجوه و نظایر قرآن کتاب ،و بنابراین

الدین سیوطی در حافظ جالل «معترک القرآن فی مشترک القرآن»اند و رساله نوشته

 همین فن است. 

عراب بکار رفته آن با جمله در زبان عربی اِبرای ارتباط اجزای کالم و نسبت  -3

الیه، حال، تمیز و غیره عربی فاعل، مفعول، مضاف، مضاف و به وسیله آن در زبان ،است

 شوند. تشخیص داده می

 بسیار مهم و ضروری است. عراب پس واضح است که برای فهم معنی قرآن دانستن اِ

شماری های بیعراب قرآن کتابارة اِعلما با در نظر داشتن این نیاز مبرم درب -4

 اند. اند که اعراب هر سوره را به ترتیب به طور کامل تحقیق کردهنوشته

شود و اگر لفظ اگر در معنایی که برای آن وضع شده بکار رود حقیقت نامیده می -5

بنابر مناسبتی به غیرمعنای که بر آن وضع شده بکار رود و از اراده معنای اصلی 

 شود. گفته می« مجاز»ری شود جلوگی
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در قرآن مجید مجازهای متعددی بکار رفته که دانستن آنها برای مفسر ضروری 

 است. 

اند بهترین کتابی های مستقلی بنام مجاز القرآن نوشتهعلمای اسالمی در این فن کتاب

یف تأل «نواع المجازأیجاز فی بعض اإل إلى ةاإلشار»که در این فن وجود دارد کتاب، 

د باشد که آیات قرآنی را با نقمی هـ( 232)م سلطان العلماء عزالدین بن عبدالسالم 

  .1کامل مورد بررسی قرار داده است

بسیاری از معانی و مفاهیم به ظاهر قابل درک نیستند و نیاز به توضیح و تشریح  -2

یم و معانی راه فهم این مفاهیم تشبیه است که بین مفاهترین مفصلی دارند ولی ساده

معلوم مشابهتی برقرار شود تا مخاطب از وجه اشتراکشان در یک یا چند صفت به هدف 

گویند و د که این را تشبیه میدرک معانی و مفاهیم مبهم است برسمورد نظر که همان 

 در برخی آیات قرآن مجید نیز تشبیه بکار رفته است. 

انی القرآن، اعجاز القرآن و مجاز های فن بیان و فن معبحث تشبیهات در تمام کتاب

 القرآن به صورت کامل آورده شده است. 

رود و هر صورت آن در قرآن مجید مادة یک کلمه در ابواب مختلفی بکار می -0

 معنی خاصی دارد. 

__________________________ 

َنا َوِإذْ ﴿از آیه  ناثر صالت بر معنای آ -1 آنگاه که ما دریا را برایتان ( »20)بقره /  ﴾اْلَبْحرَ  ِبك م   فَ َرق ْ

  اسرائیل زمان پیامبرکه قرآن مجید به بنی شودشود چنانچه ظاهراً اعتراض میمعلوم می« شکافتیم

کند حال آنکه این واقعه به اسالف و گذشتگان آنها وابسته است، در پاسخ این اشکال چنین خطاب می

ترین پاسخ را صاحب تفسیر روح المعانی داده است که عددی گفته شده است، ولی مناسبهای متجواب

و هدف از آن  ،یعنی بکم است« ب»ظر درست بود ولی صله م بود آنگاه اعتراض مورد ناگر صله لک

)روح المعانی،  .یعنی برای اسالف شما دریا را شکافتیم پس با تغییر صله هیچگونه اشکالی وارد نیست

1-414 .) 
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توان گفت، که بسا مدّ و تکرار الفاظ، شدت و در این مورد بر اساس قاعده کلی می

 ایی دارد. اهمیت بسزو قوت آن در معنا 

قوت و قدرت معنا بنابر قوت و قدرت الفاظ  :گویدچنانکه نویسنده کتاب طراز می

گردد و اگر نه در ازدیاد و های مختلف برمیاست و آن هم به تغییرات و تصرفات صیغه

 ای وجود ندارد. کم شدن الفاظ هیچ فایده

  .1جهت قوت معنا ازدیاد الفاظ ضروری است ،بنابراین

و « م الغیوبعالا » :بین کلمة :ان مقصود چند مثال آورده شده است، مثالًجهت بی

بسیار فرق وجود دارد چون عالم به معنی بسیار دانا و عالم به معنای  «عالم الغیب»

 2(222)بقره /  ﴾اْلم َتَطهِّرِينَ  َوي ِحب   الت َّوَّابِينَ  ي ِحب  ﴿ :همچنین قدرت معنایی که در ،داناست

کند شود؛ زیرا تواب برای کسی که همه توبه میتابئین و طاهرین یافته نمیوجود دارد 

  .3شودکننده اطالق میفقط به توبه رود و تائبمیبکار 

﴿ :در آیه -1                             ﴾ . :(90)کهف 

]سدّ[ چیره گردند و ]نیز[ نتوانستند  [ نتوانستند که بر آنپس ]یأجوج و مأجوج»

 .«سوراخى در آن پدید آورند

از حروف شدت « ت»بنابر ازدیاد الفاظ در معنی تغییراتی واقع شده است زیرا فقط 

بکار « ستطاعاِ»مر بسیار مهم و کار دشوار کلمه گردد که برای ااست و از آن معلوم می

 «. سطاعا»شود و برای کار سهل و آسان می برده

__________________________ 

 . 4/121کتاب الطراز،  -1

 .«داردبه راستى خداوند توبه کنندگان و پاك شوندگان را دوست مى»یعنی:  -2

 . 4/121طراز، کتاب ال -3
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﴿زیرا             ﴾ شان بر او غالب شدند و بنابر ضعف و ناتوانی :یعنی

﴿   ﴾  1کنندچون خیلی سخت و سفت بود نتوانستند آن را سوراخ.  

﴿ :در آیه مبارکه -2                     

     ﴾  :از باب افتعال بجا و پرمعناست؛ زیرا « تختاتون»آوردن کلمه  (180)بقره

و برخی از  ،اندمرتکب خیانت شده  شود که اصحاباز ظاهر آیه چنین معلوم می

ر را مورد طعن و تشنیع قرا  های ضاله و گمراه به استناد از آیه اصحاب پیامبرفرقه

کنیم؛ زیرا دهند ولی اگر لغت مورد بررسی قرار دهیم، به اعجاز قرآن اعتراف میمی

 گویند. ارادة خیانت را می« اختیان»

ای که به معنای خیانت و کلمه ،شودیعنی، تصور و خیال خیانت اختیان گفته می

بدی و تصور و خیال خیانت سخن بسیار  ،رود تخونون است نه تختاتونکردن بکار می

 نیست. 

  :زیرا، خداوند متعال فرموده است

﴿         ﴾. 
  .2«کندگمان نفس به کارهای بد امر میبی»

و اشارة قرآن مجید به سوی قصد  ،فعل یکی نیستخالصه اینکه قصد فعل با صدور 

  قب صحابه کرامآیه در باب منا ،اینبنابر  .و اراده عمل است نه صدور و انجام آن

 شود که با وجود اراده و قصد، خیانت عملی از آنان انجام نگرفت. آورده می

__________________________ 

 . 4/4التاج المکلل،  -1

 . 121المفردات فی غریب القرآن للرّاغب،  -2



 راهنمای علم تفسیر

 

55 

﴿ :فرماید کهخداوند متعال لطف و کرم خویش را چنین اظهار می -3     

   ﴾1 در مقابل کارهای خیر به او پاداش نیکو و ثواب  :یعنی

 شود. رگاه عمداً مرتکب گناهی شود سزا داده میرسد و همی

ایجاد شد در حالی که در کلمه کسب این فاصله بسیار بزرگ « ت»بنابراین، با ازدیاد 

مده در آن قصد و هر دو کلمه از یک ماده هستند لیکن چون اکتسبت از باب افتعال آ

  .2اراده ضروری است

  :آمده است  در قرآن نسبت به حضرت زکریا -4

﴿    ﴾  :یعنی از  «الحصر»و کلمه  3(39)آل عمران

 ،بنابراین .ولی صیغه مبالغه است ،و حصور از آن مشتق شده است ،چیزی منع شده

صیغه  «حصور» :فرمایدچنانکه عالمه خفاجی می ،معنای آن باحصر کامالً متفاوت است

پس حصور یعنی با وجود شود و مبالغه فقط در افعال اختیاری یافته می ،مبالغه است

  شود که حضرت زکریاو از این معلوم می ،قدرت و توانایی خود را باز داشتن

مجبوراً محصور و ممنوع نبود بلکه با اختیار خویش از آنچه مراد دلش بود خود را باز 

 داشت. 

  :در سوره مبارکه قدر آمده است که -5

              (4 / قدر) 

 «.شوددر این شب مالئکه نازل می»
__________________________ 

[ که انجام دهد، به سوود اوسوت و ]هور[ آنچوه ]از     [ آنچه ]از کارهاى نیک]هر کس»، یعنی: 422بقره:  -1

 .«گناهان که به عمد[ مرتکب شود به زیان اوست

 . 122-4/122کتاب الطراز،  -2

 .«[ و پیامبرى از نیکوکاران استسرور و خویشتندار ]از رغبت به زنان و»یعنی:  -3
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و تنزّل از باب تفعّل است و خاصیت آن تدریج است یعنی کامل گشتن چیزی اندک 

 اندک. 

شود که در این شب تمامی از ظاهر آیه معلوم می :فرمایدنویسندة فتوحات الهیه می

در این شب هیچ آیند و روشن است که نسبت به نزول فرشتگان فرشتگان به دنیا می

تردیدی وجود ندارد ولی با استفاده از کلمه تنزل نوعین و چگونگی نزول فرشتگان را 

مشخص نموده است که آنها یک، یک و تنها نازل نشده بلکه گروه، گروه مانند حجاجی 

  .1شوندآورند نازل میکعبه روی می که به

  :فرمایدمتعال دربارة منافقان می خداوند -2

﴿   ﴾ دو کلمه « ومعتذّرون» :و نفرمود (2)(90: )توبه

 خیلی با هم فرق دارند. 

شود که معذور نباشد و خودش را به ناحق زیرا، معذّر برای شخصی بکار برده می

عذر موجه و غیر موجهی دارد استفاده  معذور بداند ولی کلمه متعذر برای شکی که

ه منافقین در شود و قرآن مجید از کلمه معذرون استفاده کرد و این امر را ثابت کرد کمی

  .3حقیقت معذور نیستند

0- ﴿     ﴾4  علما پیش مباحث تفسیری

﴿ولی اگر درآمدن کلمه  ،روی ماست  ﴾  از باب افعال توجه شود بحث خیلی

 شود. آسان می

__________________________ 

 . 222شرح شفاء للشبهات،  -1

 .«نشینان آمدند تا به آنان اجازه داده شودو عذر خواهان از بادیه» -2

 . 2/222الجمل،  -3

 .122بقره:  -4
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﴿های باب افعال سلب مأخذ است پس معنای یکی از خاصیت  ﴾  یعنی

کسانی که توانایی روزه » :شود یعنیالیطیقونه و بر مفهوم آیه چگونه اشکالی وارد نمی

 . «گرفتن را ندارند فدیه بدهند

تحمل مشقات توانایی طاقه یعنی با وجود طوق و أ :فرمایدعرب مینویسنده لسان ال

ها آنانی که با وجود تحمل مشقات و سختی» :شود کهداشتن، پس مفهوم آیه چنین می

 «. توانایی روزه را دارند به جای روزه فدیه بدهند

داود ذیل تفسیر آیه مذکور تأیید این مطلب شده است که اشخاصی در شرح سنن ابی

توانند روزه نگیرند و ها توانایی روزه گرفتن را دارند میه با تحمل مشکالت و مشقتک

 به جای آن فدیه بدهند. 

*** 

(9 ) 

 تفسیر به رأی 

با بیان مطالب گذشته معلوم شد که شیوة اصلی تفسیر قرآن مجید همان تفسیر قرآن 

واعد و دستورات زبان و نیز اگر معانی قرآن مجید با رعایت ق ،با قرآن یا حدیث است

های درست تفسیر قرآن عربی و موافق با اصول شریعت بیان شود آن هم یکی از شیوه

 باشد. مجید می

ولی اگر در بیان مفهوم آیات قرآن، اصول شریعت و قواعد و دستورات زبان عربی 

 ود. شرعایت نشود، این روش درست تفسیر قرآن گفته نشده بلکه تفسیر به رأی نامیده می

هر کس قرآن » :فرمایدمی  و در سنن ترمذی روایتی نقل شده است که پیامبر اکرم

 . «را با رأی خویش تفسیر کند که برای خود جایی در جهنم جستجو کند
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در اینجا مراد از علم یعنی دانستن قواعد زبان عربی و آگاهی به اصول و قوانین 

آگاهی نداشته باشد برای او تفسیر شرعی است و بدون شک کسی که به آن دو علم، 

 نممودن قرآن مجید حرام است. 

  :رأی بر دو قسم است :وده استمو عالمه شاطبی در جلد سوم کتاب موافقات فر

و قواعد و دستورات زبان عربی   اهللآنکه مطابق با کتاب اهلل و سنت رسول -1

 است که از این رأی اعراض و تسامح کردن امکان ندارد. 

آن رأی که موافق دالیل شرعیه و قواعد دستورات زبان عربی نباشد، مسلماً  -2

  .1چنین رأی قابل اهانت و رد است

فرموده  حضرت پیامبر :فرمایداهلل در احکام القرآن میامام ابوبکر جصاص رازی رحمه

اگر شخصی قرآن را با رأی خود  «القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ فيمن قال » :است که

یعنی اگر کسی بدون بکارگیری اصول  .تفسیر کرد و درست گفت باز هم اشتباه کرده است

 تفسیری بر اساس گمان و برداشت شخصی قرآن را تفسیر کرد مرتکب اشتباه شده است. 

و اگر نه شخصی که مطالب آیات قرآنی را بر اساس معانی صحیح و آنچه که جمهور بر 

 تعریف و تمجید و سزاوار پاداش و اجر است.  آن اتفاق دارند تفسیر کند قابل

﴿ :خداوند متعال نسبت به چنین اشخاصی فرموده استو         

 ﴾2 . :[ آن را یابند، ]مصلحتکسانى از آنان که آن را در مى» (.83)نساء

 .«شناختندمى

*** 

 

__________________________ 

 . 1الموافقات، ج  -1

2- 4/22 . 
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(11 ) 

  آگاهی به تاریخ ملل و مذاهب

برای کسی که قصد درک مطالب قرآنی را دارد الزم است که به تاریخ اقوامی که در 

و مذاهبی که مورد خطاب واقع گردیده و نیز تاریخ اسالم و سیرت اند قرآن ذکر شده

آگاهی بیشتر داشته به همان مقدار مفاهیم آیات و هر چند  ،آگاهی کامل داشته باشد پیامبر

قرآن مجید در زمان نزولش چهار  :خواهد شد منظور این است کهقرآنی برایش آشکارتر 

را به صورت خصوصی مورد خطاب قرار )مشرکین، یهود، نصاری و منافقین(  :فرقه گمراه

 داد و عقاید و اعمالشان را تنقید کرد و از اخالق زشت آنها پرده برداشت. 

ای باطل اطالعات و هحال اگر شخصی بر عقاید، اخالق و زندگانی سیاسی آن فرقه

های بیان و قوت استدالل آیاتی را که آنها را مورد آگاهی کافی نداشته باشد اسلوب

 کند. اند به نحو احسن درک نمیخطاب قرار داده

عبادات، اخالق و  ،نیز قرآن مجید مسلمانان را مخاطب نموده و آنها را در عقاید

و غزوات را بیان نموده است. حال اگر معامالت راهنمایی کرده و جریانات بسیار مهم 

شخصی به شأن نزول آیات قرآنی آگاهی نداشته باشد. آیات قرآنی را بر مواضع صحیح 

 ،بر این اساس .رود که در بسیاری مواقع مرتکب اشتباهاتی شودکند و بیم مینمیحمل 

مطالب کسی که قصد فهم  :فرمایداهلل در جلد سوم الموافقات میامام شاطبی رحمه

 قرآنی را دارد شأن نزول برایش الزم است. 

 :گویدمی اهلل سخن بسیار زیبا و جالبیتشریح اصول، امام شاطبی رحمهو در ادامه 

آگاهی اساس علم معانی و بیان بر آن است که گوینده نسبت به خطاب و مخاطبین 

 گویند. می« مقتضای حال»کامل داشته باشد که آن را 

بسا اوقات بر اساس عدم  ،ب نزول یعنی دانستن مقتضای حالپس حقیقت اسبا

 شود. آگاهی به مقتضای حال مشکالت بسیار سختی ایجاد می
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آگاهی به احوال مسلمانان زمان نزول قرآن و شناخت عقاید و خالصة کالم اینکه 

 هایی که قرآن مورد خطاب قرار داده است، بسیار الزم و ضروری است. رسوم فرقه

بر اثر عدم آگاهی محقق جوینده قرآن مجید به  :فرمایداهلل میشاطبی رحمهامام 

آید که تنها راه نجات از آن، فرهنگ و عادات عرب بسا اوقات چنان مشکالتی پیش می

 آگاهی و مراجعه به فرهنگ و عادات عرب است. 

*** 

 

(11 ) 

 پاسخ به اعتراضات 

اند؛ پرواضح مطالعه و بررسی قرار دادهپیروان مذاهب دیگر نیز قرآن مجید را مورد 

یا اعتراضی به آیات قرآنی و یا بکار گرفتن آیات و کلمات قرآن در است که هدف آنان 

 اثبات اغراضشان و یا فریب دادن مسلمان بوده است. 

جوینده تحقیق طالب علم قرآنی باید در این موارد اطالعات کافی و بیداری  ،بنابراین

 د. کاملی داشته باش

 :قرآن مجید :آوریم و آن اینکهاعتراضات را میما برای مثال یک نمونه از این قبیل 

  :فرمایدرا کلمه اهلل گفته است آنجا که می  حضرت عیسی

                   (101 / نساء) 

 «.کلمه خداوند که او را به مریم القا کرد»

را با استفاده از این کلمه فریب دهند،  ناند که مسلمانار آن کردهمسیحیان همیشه سعی ب

گونه که در زمان خالفت عباسیان به بکارگیری از این کلمه بازار فتنه خلق قرآن گرم شد، آن

 بنابر عقیده اهل سنت و جماعت قرآن کالم اهلل است و غیر مخلوق(. )در حالی که 
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  هلل غیر مخلوق است پس حضرت عیسیمسیحیان اعتراض کردند که اگر کالم ا

  .1نیست؛ زیرا او هم کلمه اهلل است نیز مخلوق

خواستند تا از شود معتزله که بر مخلوق بودن کالم اهلل اصرار داشتند میو از این معلوم می

و جالب اینکه مسیحیان با کلمه اهلل بر غیر مخلوق بودن اعتراضات مسیحیان درامان بمانند 

کردند و جهمیه با استفاده از همین کلمه مخلوق بودن قرآن استدالل می  حضرت عیسی

را کلمه اهلل   که قرآن حضرت عیسیکردند نمودند آنها چنین استدالل میرا ثابت می

  .2، در نتیجه کالم اهلل مخلوق استمخلوق است و حضرت عیسی ،گفته است

یان و جهمیان را رد نمود و اهلل اعتراضات مسیححضرت امام احمدبن حنبل رحمه

نسبت داده شده است امکان ندارد به قرآن  آن اموری که به حضرت عیسی :فرمود

خورد، ای بود جوان شده غذا میبچه مجید نسبت داده شوند؛ زیرا حضرت عیسی

  نوشید و مخاطب امر و نهی خداوندی قرار داشت و از اوالد حضرت نوحآب می

چگونه امکان دارد این امور به قرآن مجید منسوب کرده  ،بود و حضرت ابراهیم

 شوند. 

را با یکدیگر قیاس کردن درست  قرآن مجید و حضرت عیسی خالصه اینکه

را کلمه اهلل گفته است  نیست و در پاسخ این مطلب که قرآن مجید حضرت عیسی

 .3ود او کلمه اهلل استاند نه اینکه خبه وجود آمده« کن»یعنی اینکه ایشان بنابر کلمه امر 

حقیقت جریان چنین است آنگاه که مسیحیان دین واقعی مسیحیت را تعریف 

خواستند فالسفه را به سوی خود جلب کنند مسیحیان نیز اند و مذاهب دیگر میکرده

خواستند که در دین خویش چنان مسایل جذابی را اختراع کنند که مورد توجه و تمایل 

__________________________ 

 ، طبع مصر.1/100ابن تیمیه،  ،ب الصحیحاالجو -1

 امام احمدبن حنبل. ةکتاب الرد علی الجهمی -2

 الرد علی الجهمیه.  -3



 راهنمای علم تفسیر

 

62 

گیرد و چون دیدند که فالسفه قایل به اتحاد، عقل، عاقل و معقول اهل همه مذاهب قرار 

 هستند پس آنان نیز در دین مسیح هم نقشه پدر، پسر و روح القدس را پیاده کردند. 

متعال آن را وسیله فیلسوف یونانی قایل به اولین هستی بود که خداوند  (Logos)لوگس 

 ند. نکدیگر آن را به عقل اول تعبیر میآفرینش تمام کائنات قرار داده است و فالسفه 

منطبق نموده و سعی بر آن  را بر حضرت عیسی مسیحیان آن نظریه لوگس

پرست را در دین مسیحیت داخل کنند ولی در این تقلید سفه یونان بتاند که این فلکرده

 کورکورانه خودشان گمراه شدند. 

های خود فالسفه به دام نیرنگ خواستند مسلمانان را چونو آنگاه که مسیحیان می

و روشن  ،با کلمه اهلل قرآن مجید نمودند نند شروع به اثبات نظریه غلط لوگسگرفتار ک

را کلمه اهلل گفته کامالً با عقیده مسیحیان  است آنجا که خداوند حضرت عیسی

و با آن هیچ ربطی ندارد بلکه خود دین مسیحیت از این عقیده جدید  ،مخالف است

و آنچه مسیحیان نسبت به کلمه اهلل اعتقاد دارند در حقیقت همان  ،مبراء استیان مسیح

 باشد. پرستی مصر و یونان است و کامالً مخالف با توحید مینظریه فالسفه بت

 

 قرآن و کلمه اهلل 
 

قرآن مجید کلمه  ،باید دید قرآن مجید کلمه را در چه معانی متعددی بکار برده است

  :و بسا اوقات فقط به معنی گفته آمده است ،ل تام بکار برده استرا به معنی قو

1-               

              

 (5-4 /کهف ) 
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انتخاب کرده است انذار و )نیز( آنها را که گفتند خداوند، فرزندی )برای خود( »

نه آنها )هرگز( به این سخن یقین دارند، و نه پدرانشان سخن بزرگی از  .کند

 «.گویندشود آنها فقط دروغ میدهانشان خارج می

 یده است. را کلمه نام ﴾  ﴿در آیه مذکور قرآن مجید قول 

2-                                      

                                        

    (24 /عمران آل) 

د به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که ای اهل کتاب! بیایی :بگو»

جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم، و بعضی از ما 

 «.بعض دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد

﴿در این آیه جمله کامل         ﴾  .کلمه گفته شده است 

3-               

                  

 (133-99 /مؤمنون ) 

دهند( تا زمانی که مرگ یکی از آنان )آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می»

ار من! مرا باز بگردان شاید در آنچه ترک کردم و )پروردگ :گویدفرارسد، می

چنین نیست، این (  :گویندکوتاهی نمودم( عمل صالح انجام دهم، )ولی به او می

 «.گویدسخنی است که او به زبان می

 ، کلمه است. ﴾       ﴿ :در این آیه قول
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و  ،وقات کلمه به معنی امر قطعی و حکم تقدیری الهی بکار رفته استبسا ا -4

  :آیات ذیل شاهد این مدعا هستند

                                       

                 ( 103-101 /صافات) 

وعده قطعی ما برای بندگان فرستادة ما از پیش مسلم شده که آنان »

 «.!و لشکر ما پیروزند. شدگانندیاری

معلوم شد که موفقیت انبیا علیهم السالم و پیروزی لشکر خداوند بنابر حکم تقدیری 

﴿خداوند گمارده شده است چنانکه آن را با         ﴾  .ادا فرمود 

             

 (2 /مؤمن ) 
 .«اندگونه فرمان پروردگارت بر کافران محقق و ثابت شد که آنان اهل آتشاین»

  :نزد خداوند متعال جهنمی بودن کافران یک حکم قطعی است و بنابراین

     ( 2 /مؤمن) 

  :ارشاد فرمود

                                

                                     

     ( 130 /اعراف) 
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ای پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده )زیر هها و مغربو مشرق»

اسرائیل )به زنجیر ظلم و ستم( واگذار کردیم، و وعده نیک پروردگارت بر بنی

 «.خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند( تحقق یافت

اسرائیل در مقابل اهل مصر و موفقیت و وارث شدن آنها زمین را پیش گویا صبر بنی

﴿شدنی قطعی بوده است که آن را حکم انجامخداوند یک           

   ﴾  .آشکار نمود 

ایمان نیاوردن فاسقان و یاغیان نزد خداوند متعال یک امر قطعی و مسلم است که 

  :چنین بیان نمود ﴾  ﴿خداوند آن را با 

                                    

 (33 /یونس ) 

این چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها )پس از این همه »

 «.لجاجت و گناه( ایمان نخواهند آورد

واضح   با تشریحات مذکور مراد قرآن از اطالق کلمه اهلل بر حضرت عیسی

بدون پدر یک امر مسلم و قطعی  لم خداوند تولد حضرت عیسیشود، یعنی در عمی

بود و این امر مسلم و قطعی را خداوند متعال در قرآن مجید صراحتاً به امر )مقضیً( 

  :بیان نموده که

                                      

                                  

          ( 21-23 /مریم) 
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چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تاکنون انسانی با  :گفت»

است مطلب همین  :ام! گفتای هم نبودهمن تماس نداشته، و زن آلوده

آفرینیم، تا قدرت این کار برای من آسان است ما او را می ،پروردگارت فرموده

ای قرار دهیم و رحمتی باشد و او را برای مردم نشانه ،خویش را آشکار سازیم

 «.یافته )جای گفتگویی ندارد( از سوی ما، و این امری است پایان

به خاطر   رت عیسیحضپس با صراحت بیان شد که در اصطالح قرآن مجید بر 

آنکه والدتش بدون پدر به صورت یک امر تقدیری در علم خداوند بود کلمه اهلل اطالق 

 کرده است. 

 

  (Bible)کلمه اهلل و انجیل 
 

در تراجم عربی انجیل نیز آیاتی وجود دارد که کلمه اهلل بر همان معانی قرآنی که 

  :های ذیل توجه نماییدبه مثال ،ودشسخن، حکم، و امر تقدیری اطالق می :عبارتند از

 . «کلمة الرّب صنعت السموات» :2امور الثالث و العشرون آیة  -1

 . 3، آیه 10اخبار االیام االول باب  12آسمان به فرمان خداوند بنا شد 

، کلمه خداوند بر پیامبر خدا حضرت تاثان «حلت کلمة هللا علی تاثان النبی» -2

 ابالغ شد. 

 

 « کلمه» :ع باب اولکتاب هو یس
 

آن کلمة »، «کلمة الرب التی صارت الی هو یسع» :کتاب هو یسع باب اول -3

 «. ابالغ شد« هو یسع»خداوند که به 
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کلمة خدا بر »، «حلت کلمة الرب علی یوحنا من زکریا» :3، آیه 2لوقا، باب  -4

 «. یوحنا بن زکریا نازل شد

 

 کلمه اهلل و کلمة تکوین 
 

باید در نظر داشت، که نظریه عموم و اکثر مفسران قرآن، بر پیدایش  این مطلب را

توسط کلمة تکوین )کن( یعنی باش است، آنگونه که آفرینش تمام   حضرت عیسی

 عالم بنابر حکم این کلمه به وقوع پیوسته است. 

                            ( 28 /غافر) 

شود همان دم موجود می« موجود باش» :گویدر گاه چیزی را فرمان دهد میه»

 «.«(با وجود امر )کن

پس از این ثابت شد که  ،کلمه اهلل گفته شده است  حضرت عیسی ،و بنابراین

 و تصرف در آن با کلمة تکوین تعبیر شده است.  ،کلمه اهلل امر تقدیر خداوندی است

کلمة تکوین یعنی تصرف  :گویداهلل میدهلوی رحمهاهلل محدث و حضرت شاه ولی

  .1ارادی در عالم

را به خاطر اینکه، کالم و صفت   قرآن مجید که حضرت عیسی :خالصة کالم اینکه

خداوند هست و قائم به ذات الهی و یا جز ذات الهی و یا خود ذات الهی است کلمه اهلل 

تقدیری متولد شد و این والدت دستور نایی بلکه چون او از مادر به روش استث ،نگفته است

 خداوند بود و بنابر فرمان خدا انجام گرفت، بر آن کلمه اهلل اطالق شده است. 

را حکم تقدیری و یا امر   چرا خداوند متعال والدت حضرت عیسی :اما اینکه

 به خویش منسوب نمود؟ « روح اهلل»اجرا شده خود دانست و او را با نسبت 

__________________________ 

 . 14الفوز الکبیر، بحث شرك،  -1
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را با اتهامات   و عیسی ‘چون یهودیان حضرت مریم :باید گفتدر جواب 

کردند، خداوند متعال برای برطرف نمودن این زاده متهم میاساس زنا و حرامبی

او را با حکم تقدیری خویش نسبت داد و بخشش ها و ابراز پاکدامنی آنها والدت تهمت

 روح را از جانب خود بیان نمود. 

  :علیها السالم چنین ارشاد فرمود و نسبت به حضرت مریم

                               

                                  

 (12 /تحریم ) 

د را پاک نگه داشت و ما از روح و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خو»

هایش را تصدیق کرد و از خود در آن دمیدیم، او کلمات پروردگار و کتاب

 «.مطیعان فرمان خدا بود

*** 

 

(12 ) 

 ردّ اعتراضات مستشرقین 

های علمی، تحقیقی آنان، افکار و اذهان بعضی از مسلمانان را مستشرقین که پیشرفت

ای ابلهانه و ر عداوت و مخالفت با دین اسالم چنان شیوهمتأثر کرده است، بسا اوقات د

 گیرد. برند که از آن یک فرد عادی با معلومات سطحی را خنده میای را بکار میلوحانهساده

اش ثابت علمی محقق و مستشرق آلمانی نولد یکی از این نظریهمایگی چنانکه بی

 است.   حمدقرآن نوشته و تألیف حضرت م :گویده میگردد کمی
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  پیدیا انگلیسی پس از مطالعة سطحی قرآن، نسبت به حضرت محمدیا انسائیکلو

او )در اصل عبارت جهالت خبری در مورد اعراب آگاهی داشته است ولی بی :نویسدمی

 گردد. او( با بیان جریانات غیر اعراب ثابت می

حاصلخیزی   حضرت محمد :کنداعتراضش را چنین مطرح می ،و به طور مثال

اراضی مصر را وابسته به باریدن باران دانسته در صورتی که تقریباً در آنجا اصالً باران 

 آب رودخانة نیل است. بارد و سرسبزی مصر با نمی

در مصر زندان بود،   اصل جریان از این قرار است که زمانی که حضرت یوسف

خورند و هفت خوشه غر میپادشاه مصر خواب دید که هفت گاو چاق را هفت گاو ال

 سبز را هفت خوشه خشک. 

 کند. ، تعبیر کرد که قرآن آن را اینگونه بیان می خواب پادشاه مصر را حضرت یوسف

                                   

                                

                             

            ( 49-40 /یوسف) 

کنید آن را در میشما باید هفت سال پیاپی بکارید و آنچه را درو  :گفت»

خورید پس از آن هفت سال سخت اش بگذارید جز اندکی که میخوشه

خورند( به جز مقدار برند )میاید از بین میشود که آنچه را اندوختهی( می)قحط

ها رسد که بارانکنید سپس بعد از آن سالی فرامیاندکی که شما آن را حفظ می

 «.گیرندشود و در آن شیره میدشان رسیده میفراوان برای مردم بارانده و به فریا
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آید میشود، به معنی بارانده میدر این تعبیر کلمة )یغاث( بکار رفته است که عموماً 

های فصلی مصر نعوذباهلل دلیل بر نادانی صاحب ولی از نظر مستشرق آلمانی خبر باران

 قرآن است. 

 بسوخت عقل ز حیرت که این چه بوالعجبی است!

کند؟ واقعیت این ن نادان با چه جرأتی از کالم خداوند علیم و خبیر انتقاد میانسا

  :شوداتهام در چند سطر آینده بیان می

تنها به معنی بارانیدن « یغاث»کلمه  :در خصوص این بحث، اوالً باید دانست که -1

عنی باران یغاث از غیث به م :گویندو گروهی از مفسران قرآن میباران بکار نرفته است، 

اشتقاق نشده است بلکه از ماده غوث به معنی فریادرسی است. یعنی پس از قحطسالی 

برداشته ولی نسبت به اینکه خشکسالی با باریدن باران تمام شد و یا با آب رودخانة نیل، 

  :1در تفسیر روح المعانی آمده است ،بحث نشده است

مطر كما قال ابن عباس ومجاهد  :أي ،یثأي یصیبهم غ ﴾فیه یَُغاُث النااسُ ﴿»

غثنا ما شئنا؛  :والجمهور فهو من غاث الثالثي الیائي ، ومنه قول األعرابیة 

أذى البراغیث إذا البُرُّ أُغیث ، وقیل : هو من الغوث أي الفرج ،  :وقول بعضهم

 :یعنی .«یقال : أغاثنا هللا تعالى إذا أمّدنا برفع المكاره حین أظلتنا فهو رباعي واوي

که  اندبن عباس، مجاهد و جمهور گفتهشود چنانکه حضرت عبداهلل بر آنها باران باریده می»

و گفته شده است که از  ،سه حرفی است« اجوف یائی»در این صورت یغاث از مادة غیث 

شود: ، چنانکه گفته میبه معنی فریادرسی و برطرف کردن مصائب استماده غوث است 

شود که خداوند مشکالت ما را که بر ما سایه افکنده ول آنگاه گفته میقو این  «غاثنا اهللأ»

یغاث از غوث که چهار حرفی و اجوف واوی بود برطرف نمود، پس در این صورت کلمة 

 . «گیرداست قرار می

__________________________ 

 . 14/441روح المعانی،  -1
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  :گویداهلل میو قاضی بیضاوی رحمه

أو یغاثون من القحط من  ،من الغیث ،یمطرون ﴾فیه یَُغاُث النااسُ ﴿»

  .1«الغوث

شود و اگر به معنی برطرف شدن اگر از ماده غیث باشد به معنی باران باریده می

 و فریادرسی بیاید آنگاه از مادة غوث اشتقاق شده است. قحطسالی 

  :عالمه ثعالبی در جواهر الحسان فی تفسیر القرآن گفته است که

لمفسِّرین، أي: جائز أْن یكون من الَغیث، وهو قول ابن عبااس، وجمهور ا»

َج عنهم؛ ومنه الَغْوث، وهو ـَ یُْمطَُرون، وجائٌز أْن یكون من أغاثهم اللّ  هُ: إِذا فَرا

  .2«الفََرجُ 

از مادة غیث چنانکه نظریه ابن عباس و جمهور  «یغاث»ممکن است اشتقاق »

و جائز است که از مادة غوث اشتقاق شده  ،شودمفسران است یعنی باران باریده می

 «. د یعنی خداوند به داد آنها رسیده آنگاه که مشکل آنان را برطرف نمودباش

عامه مفسران یغاث به معنی باریدن باران بیاید باز هم دعوای اگر بنابر رأی  -2

شود اشتباه و غلط است چون کمی باران بر مستشرق که در مصر اصالً بارندگی نمی

 باشد. انکار کامل باریدن باران دلیل نمی

کند که در مصر و اطراف آن باران به چه عقوبی در کتاب فتوح البلدان بیان میی

  .3باردمیزانی می

__________________________ 

 . 1/111تفسیر بیضاوی،  -1

 . 4/421جواهر الحسان، ال -2

 . 12فتوح البلدان،  -3
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های اینکه گفته شود رود نیل نیاز به باران :آمده است «الحضارة المصریة» و در کتاب

  .1اساس استفصلی ندارد، کامالً اشتباه و بی

در اینجا یعنی  :میت آمده است کهدر جغرافیای عالم وای مارستن و تی آکسفورد اس

رسد ولی بارندگی متر میمیلی 25قاهره میزان بارندگی بسیار کم است که ساالنه به 

  .2رسدمتر فراتر نمیمیلی 453اسکندریه که در ساحل نیل قرار دارد، ساالنه از 

 بارید چنانکه اطراففراعنه مصر در مناطقی ساکن بودند که در آنجا باران می -3

کیلومتری، مناطقی بارانی بودند و  123مصر و ساحل دریاچة نیل، تقریباً تا فاصله 

تاریخ، محل سکونت فراعنة مصر را در شهرهای منف و عین شمس که نزدیک قاهره 

 هستند؛ بیان نموده است. عین شمس با قاهره پنج ساعت راه فاصله دارد. 

  .4ون گفته استء در تقویم البلدان آن را شهر فرعکه ابوالفدا

را شهر فرعون دانسته و نوشته است که در « منف»ی در معجم البلدان یاقوت حمو

شود و محل اقامت دیده می  یوسفمیان آثار باستانی آنجا محل سکونت حضرت 

قرار « منف»و « عین شمس»فعلی در وسط « فسطاط»بود و شهر « عین شمس»فرعون 

  .5گرفته است

آمدند که تدریجاً تبدیل به ای بود که مردم به زیارت آن میاول مجسمه «عین شمس»

  .6و اگر نه از منف فاصله زیادی ندارد ،آبادی شد و باالخره شکل شهر بودن را به خود گرفت

__________________________ 

 . 2، ص الحضارة المصریة -1

 ، طبع حیدرآباد. 4/121جغرافیای عالم،  -2

 پانزده کیلومتر و هشتصد و پنجاه و دو متر.  -3

 . 112تقویم البلدان، ص  -4

 . 2/121معجم البلدان،  -5

 . 1/112خطط مقریزی،  -6
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، حضرت یعقوب را با تمام  حضرت یوسف :و در خطط مقریزی آمده است که

ا در شهر سرسبز و حاصلخیز عین اش فراخواند و آنان راعضای خانوادة هفتاد و سه نفره

  .1شمس اسکان داد

عین شمس از توابع شهرستان قاهره است که در بین مسلمانان به نام  ،در حال حاضر

های چند طبقه و و دارای آپارتمان ،معروف است« هیلوپوس»و اروپاییان به « عون»

 های مشهوری است. رستوران

 :میالدی نوشته است که 1924ر سال قاضی ولی محمد در سفرنامة خود به مصر د

تشریف داشته است و محل سکونت فرعون « عین شمس»در شهر   حضرت موسی

نیز آنجا بوده و کاخ عزیز مصر که زلیخا در آن سکونت داشته نیز در آنجا بوده و در این 

  .2و عبادت مردم بوده استای بنام خورشید وجود داشته که مورد پرستش شهر مجسمه

فراعنه مصر در مناطق حاصلخیز و سرسبزی که اطراف  :وضیحات باال ثابت گشت کهاز ت

در بیان  ،و بنابر آن .قاهره است سکونت داشته و در آنجا ریزش باران به حد کافی بوده است

 که باریدن باران آمده کامالً درست است و واقعیت دارد.   تعبیر خواب حضرت یوسف

و سرسبزی مصر را به خاطر وجود رودخانه نیل آقای مستشرق، حاصلخیزی  -4

دانسته ولی غافل از آنکه جریان رودخانة نیل هم وابسته به ریزش باران است. یعقوبی 

امرار معاش ساکنان مصر وابسته به آب رودخانة  :گویدکه از مورخان معروف است می

و در  .شودفه میهای فصل تابستان باال آمده و اضانیل است که آب آن با ریزش باران

هایی است که باید دانست که جریان رود نیل بر اثر باران :آمده است ة المصریةالحضار

 اش از آنجاست. ریزد و سرچشمهدر ماه مارس در وسط قاره آفریقا می

__________________________ 

 . 1/117خطط مقریزی،  -1

 . 112سفرنامه مصر،  -2
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اهلل یکی از علمای معاصر مصری که در تفسیر مشهور د رضا رحمهیعالمه سید رش

 :هتوان گفت کبارد البته میان نمیتوان گفت که در مصر بارنمی :نویسدخود )المنار( می

و جریان رودخانة نیل هم  ،کشاورزی و زراعت مصر وابسته به آب رودخانة نیل است

 گیرد. باران در ارتفاعاتی است که این رودخانه از آنجا سرچشمه میزش یبر اثر ر

  :و در ادامه بیان مقصود بحث از آیه

                         ( 21 /زمر) 

 «.هایی در زمین وارد نموداز آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه»

ریزند بر اثر های کوچکی که به نیل میرودخانه» :فرمایدگیرد و میاستدالل می

  .1«ریزش باران هستند

  :مجید آورده است نباید فراموش کرد کهو آن مقولة فرعون را که قرآن 

           ( 51 /زخرف) 

من نیست، و این نهرها تحت فرمان من جریان  آیا حکومت مصر از آنِ»

 «.ندارند؟!

داوند متعال، در و در این مورد آیة دیگری از قرآن مجید نیز قابل توجه است که خ

بارد و یا اینکه میزان قرآن مجید رساندن آب را به مناطقی که در آنجا اصالً باران نمی

 های خود دانسته است. بارندگی بسیار کم است از نشانه

  :فرمایدچنانکه می

                                  

                         ( 20 /سجده) 

__________________________ 

 . 4/22تفسیر المنار،  -1
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رانیم و به وسیله آن های خشک میآیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین»

خورند و هم خودشان رویانیم که هم چهارپایانشان از آن میهایی میزراعت

 «.بینیدکنند، آیا نمیتغذیه می

ارض »معنی  ماز حضرت عبداهلل بن عباساهلل قرآن امام ابن جریر طبری رحمه مفسر

آن سرزمینی که میزان بارندگی در آن به حد کافی نباشد و  :کندرا چنین نقل می« جرز

  .1شودریزند، جبران میهایی که آنجا مینیاز آن منطقه با آب رودخانه

آورند ولی این بدان معنی نیست که یعموماً مفسران برای ارض جرز، مصر را مثال م

غیر مصر دیگر اراضی خشکی در جهان وجود ندارد بلکه هدف، آنکه مصر جز اراضی 

خشک است و چون خاصیت اراضی مصر چنان است که اگر بارندگی به میزان کافی 

خداوند متعال به جای آن رودخانه گردد، بشود باعث تخریب و انهدام اماکن آنجا می

 های اتیوپی، به مصر سرازیر نموده است. بر اثر بارندگینیل را 

اهلل نیز در رسالة عریشه و منهاج السنه و این مطلب را شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه

)زمین خشک( باران به در ارض جرز » :فرمایدبیان نموده است که در منهاج السنه می

باشد و نیاز آنجا برآورده م میبارد مثل سرزمین مصر که بارندگی کاندازة کافی نمی

های بارانشود چون خاک آنجا رُس است و اگر ریزش باران به میزان باالتری مانند نمی

 شود. ماه مارس باشد سبب تخریب و نابودی آنجا می

بارد و آب به آنجا پس بنابر حکمت و رحمت خداوندی باران در مناطق مجاور می

  .2«مال قدرت، علم و حکمت خداوندی استشود و این آیتی بر کسرازیر می

__________________________ 

 . 10/22تفسیر طبری،  -1

 . 1/11منهاج السنة،  -2
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 المعارف( ة)دائر پیدیایانسایکلوآنچه از نظر  :و این مطلب بسیار جالب است که

اهلل خبری صاحب قرآن بود از دیدگاه شیخ االسالم ابن تیمیه رحمهانگلیسی نشانة بی

 آید. آیتی بر کمال علم، قدرت و حکمت خداوند به حساب می

ابل توجه است که این قحطسالی تنها منحصر به مصر نبود بلکه و این امر هم ق

 اطراف و مناطق دیگر را فراگرفته بود. 

به مصرف برای خرید گندم در   چنانکه داستان آمدن برادران حضرت یوسف

قرآن مجید بیان شده و در تورات جریان آمدن آنها از کنعان به مصر صراحتاً آمده است 

نعان نبودند که برای خرید گندم به مصر آمدند بلکه مردم از مناطق و این تنها ساکنان ک

 آوردند. مختلف به مصر روی می

تاریخ گواه است که اثر این » :کندچنین بیان می« 41پیدایش، باب »و این مطلب را 

 . «قحطسالی تا جنوب یمن از مناطق اعراب نیز سرایت کرد

به نقل از کتاب  (Ryoyernd Farst)سی کتاب جغرافیای اعراب فارست ریوند انگلی

در کشور یمن یک قبر بر اثر سیل شکافته شده و در آن جسد  :ابن هشام نوشته است

هایی در انگشتان دختری وجود داشت که هفت گردنبند مروارید در گردنش و حلقه

 ود و زیربهایش دستبند و انگشترهایی با نگین بسیار گرانقیمت پاهایش و نیز در دست

ای یافته شد که در خالص وجود داشت و در قبرش کتیبه سرش یک صندوق پر از طال

 آن بعد از سطر اول پنج بیت به شرح ذیل نوشته بود. 

 «.خدایا بنام تو ای خدای حمیر»، «باسمک اللهم اله حمیر»

فرستادم چون   من تاجه، دختر ذوشقر، محافظ خود را نزد حضرت یوسف -1

 نزدیکانم را فرستادم. دیر کرد یکی از 
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گرم( نقره فرستادم برای ما یک مدّ آرد بیاورد ولی او را نیافتم  205) 1با یک مدّ -2

 پس یک مدّ طال فرستادم. 

و چون او را نیافتم یک مدّ مروارید از گردنبندم فرستادم و آنگاه که او هم یافته  -3

 نشد دستور دادم زیورآالت را آرد کند. 

م از آنها استفاده کنیم )بخوریم(. مرگ، مرا فراگرفت و در اینجا دفن و نتوانستی -4

 شوم هر کس خبر شد بر زیبایی من اندوهگین شود. می

 هر زنی زیورات من را استفاده کند، او نیز چون من بمیرد.  -5

شود که خشکسالی و قحطی به یمن سرایت کرده بود از این کتیبه معلوم می ،بنابراین

 دارد. ای بودن آن را به صراحت بیان مییز، فرامنطقهتورات نو 

هفت سال راحتی در مصر به پایان رسید و هفت سال سختی که حضرت  53-2

 وعده داده بود، شروع شد.   یوسف

 شد. می روع شد ولی هنوز در مصر نان یافتدر تمام مناطق، قحطی ش -54

پیش فرعون آمدند، به آنان و آنگاه که تمام ساکنان مصر از شدت گرسنگی  -55

 دهد، انجام دهید. بروید و هر چه دستور می  نزد حضرت یوسف :گفت

محصوالت  تمام منطقه را فقر و گرسنگی فراگرفته بود، حضرت یوسف -52

چون قحطی و فقر مصر بسیار شدید بود  ،فروختها میغذایی انباشته شده را به مصری

روآوردند و چون در تمام   ج به حضرت یوسفو تمام ممالک برای خرید مایحتا

 ممالک فقر و خشکسالی سختی حاکم بود. 

به استناد مدارک مذکور ثابت شد که خشکسالی غیر از مصر ممالک دیگری را نیز 

 فراگرفته بود. 

__________________________ 

 . 1/121دلته، گرم، الفقه االسالمی وأ 272:  دّم -1

 ، ترجمه آیات تورات هستند. 22تا  21های شماره -2



 راهنمای علم تفسیر

 

78 

توان گفت که تمام مناطق از باریده، آیا میوانگهی اگر ما بگوییم در مصر باران نمی

 اند؟! م بودهآمدن باران محرو

 در قرآن مجید مختص اهل مصر نیست. « یغاث الناس»و کلمه 

با توجه به اعجاز و بالغت قرآن باید به صداقت آن اعتراف کرد و از انتقادات 

 مورد اجتناب ورزید. بی

با نقل آیات تورات معلوم شد که زمانی که تمام مردم مناطق مختلف در شدت فقر و 

بودند، آیة تورات  یلکردند، مصریان در راحتی و خوشحام میدست و پنجه نرگرسنگی 

آنگاه که تمام مناطق را گرانی و قحطی فراگرفته بود، در تمام مصر نان  :این چنین است

 شد. یافت می

بود، چنانکه   به برکت تعبیر خواب حضرت یوسفاین خوشحالی در حقیقت 

  :دستور داد

                                 

        ( 40 /یوسف) 

کنید و آنچه را درو کردید، جز کمى که گفت: هفت سال با جدیّت زراعت مى»

 .«هاى خود باقى بگذارید )و ذخیره نمایید(خورید، در خوشهمى

آوری کردند ولی ساکنان ه جمعی غلّاهل مصر مقدار بنابر فرمان حضرت یوسف

 دهی خویش نپرداختند. ممالک دیگر چون از این دستور اطالع نشدند به فکر و سر و سامان

و « یغاث»باید در آیة مورد بحث به این مطالب توجه شود که به جز دو صیغة 

به « تزرعون، حصدتم، تأکلون، و تحصنون»های دیگر چون تمام صیغه« یعصرون»

های حاضر، مصریان را مخاطب قرار داده و اند، گویا صیغهجمع مخاطب آمده صورت

غائب برای نفع عموم هستند و این کاربرد صنعت التفات « یغاث و یعصرون»دو صیغة 

های فراوان برای آنها، برای ممالک بنابر آن است که فریادرسی مردم و یا باریدن باران
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های حاضر مخاطب، دو صیغة غائب ه جای صیغهپس بباشد، دیگر غیر از مصر هم می

ثابت گردد و برای افرادی چون نویسندگان هم بکار رفته تا عمومیت مطلب 

 جای ابهام و انتقادی باقی نماند.  المعارف( انگلیسی، ة)دائر پیدیاانسایکولو

های خطاب کار و چون کاشت و برداشت غلّه از آن اهل مصر بود برای آنها از صیغه

 ت. گرف
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